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Introdução: O aumento da população idosa em situação de rua é um fenômeno atual, 

que embora o governo implemente propostas e políticas voltadas à pessoa idosa, ainda 

são poucas as ações efetivas¹. A vulnerabilidade e desigualdade social no Brasil são 

realidades, pois existe uma carência de serviços relacionado a saúde e assistência social, 

voltados para idosos². O aumento da vulnerabilidade da pessoa idosa nessa situação, 

fica evidente diante as condições de saúde alteradas pelo envelhecimento, como a 

diminuição da capacidade funcional e exposição social de suas fragilidades diante 

outros grupos.¹ Objetivos: Avaliar o envelhecer de idosos em situação de rua. 

Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo, do tipo revisão de literatura, 

utilizando artigos das bases de dados SCIELO, LILACS entre os anos de 2014 a 2017. 

Para a análise dos dados foi utilizada a técnica de Análise de Conteúdo de Bardin³. 

Resultados e Discussão: O processo de envelhecimento das pessoas idosas em situação 

de rua é um desafio rodeado de preconceito e discriminação na construção de um novo 

olhar, de políticas públicas que garantam intervenções¹. A falta de estudos sobre o 

contexto em que vivem os idosos, e de informações sobre as características 

sociodemográficas dessa população, representa uma lacuna na literatura². A violência é 

um fator característico que está presente em toda a sociedade e que está ligado 

intimamente com a saúde. As pessoas em situação de rua são vítimas recorrentes de 

diferentes formas de violência que pode acarretar lesões físicas ou emocionais¹. As 

campanhas do Ministério da Saúde orientam para o atendimento na atenção básica 

voltado às pessoas em situação de rua, mas o estigma, o contexto social e as condições 

em que esses sujeitos vivem dificultam o acompanhamento da saúde e o tratamento 

contínuo das patologias que apresentam². Conclusão: Percebe-se que o idoso em 

situação de rua é um problema estrutural, que precisa de pesquisas e análise de novas 

políticas, envolvendo a família, sociedade e profissionais de saúde, para que sejam 

propostas estratégias de enfrentamento a essa situação.  
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