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A rua, concreta, discreta 

Nos mostra a frieza da sociedade 

E a tristeza de um povo esquecido. 

A rua, cinza, prateada, concreta, discreta, 

Esconde o brilho da lua 

Através da escuridão solitária 

Nos mostra o pouco caso dos governantes 

E a tristeza de um povo esquecido. 

A rua, vazia, fria, Cinza, prateada, Concreta, discreta, 

Sufoca os sentimentos, 

Entristece a felicidade do sorriso, 

Apaga o brilho do olhar, 

Nos mostra as drogas da vida 

E a tristeza de um povo esquecido. 

A rua, violenta, imponente, vazia, fria, Cinza, prateada, concreta, discreta, 

Acaba com a alma infantil, 

A brincadeira com a bola 

E a roupa colorida 

Que caracterizam as crianças. 

Assim, mais uma vez, a rua nos mostra 

A frieza da sociedade, 

O pouco caso dos governantes, 

As drogas da vida 

E a tristeza de um povo esquecido. 

 

MARIANA ZAYAT CHAMMAS 
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Resumo 

 

A presente pesquisa tomou como referência a população em situação de rua como uma 

manifestação da questão social, o que implica um fenômeno gerado a partir de condições 

históricas, com a mediação de aspectos sociais, econômicos e políticos. Em consequência da 

organização e das lutas do Movimento Nacional da População de Rua, atualmente, no Brasil, 

tal fenômeno é abordado pelo Estado como uma questão transversal a várias áreas da gestão 

pública. Assim, em 2011, surge a Política Nacional Para a População em Situação de Rua, em 

que foram criados os Consultórios na Rua (CnaR). Estes são equipamentos da atenção básica 

voltados para a prevenção e promoção de saúde junto à população em situação de rua. Nessa 

direção, esta pesquisa visou a entender a atuação dos profissionais dos CnaR no município do 

Natal/RN. O objetivo geral foi analisar a atuação das equipes do CnaR frente às demandas e 

necessidades de saúde da população em situação de rua do município de Natal/RN. De forma 

mais específica, pretendeu-se caracterizar as práticas dos profissionais do CnaR; 

problematizar os limites e as potencialidades desse equipamento na sua relação com a rede de 

saúde e com a intersetorialidade; e discutir como se dá o acesso ao cuidado integral à saúde da 

população em situação de rua, por meio das práticas do CnaR. Assim, foram feitas entrevistas 

semiestruturadas com os profissionais das equipes e, concomitantemente, observação 

participante e registros em diários de campo a partir do acompanhamento de uma das equipes. 

Em Natal/RN, existem três equipes do CnaR, localizadas em duas regiões da cidade, sendo 

elas compostas por 19 profissionais e um coordenador. Participaram das entrevistas 17 

profissionais. Foi constatado que as demandas que chegam para as equipes são bastante 

diversificadas, mas ligadas ao perfil de desassistência e negação de direitos característico 

dessa população, o que exige uma educação crítica e permanente acerca do fenômeno, algo 

que foi visto como incipiente. Além disso, o trabalho dos profissionais se dá na direção das 

práticas voltadas para a inserção dos usuários na rede de saúde, como o matriciamento, e no 

atendimento às demandas apresentadas no campo – e essas últimas acabam sendo priorizadas 

por seu volume. A dificuldade de articulação com outros serviços da rede emergiu como uma 

das mais marcantes da atuação e, junto com o excesso de atividades, foi apresentada como 

limite para a efetiva inserção dos usuários na rede. Constatou-se também que há uma 

necessidade de estimular a articulação com parceiros centrais como o NASF e o MNPR. Por 

fim, é importante ressaltar que entender as práticas dos CnaR permite ampliar o entendimento 

da construção das políticas sociais para a população em situação de rua, diminuir a 

invisibilidade e promover a construção de possibilidade de uma transformação na realidade 

desse público. 

 

Palavras-chave: consultório na rua; população em situação de rua; questão social; direito à 

saúde; atenção básica. 
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Abstract 

 

This research took people under street condition as a manifestation of the Social Issue, 

implying a phenomenon generated from historical conditions, with the mediation of social, 

economic and political aspects. As a result of the organization and the struggles of the 

National Movement of People Under Street Condition, currently in Brazil this phenomenon is 

addressed by the State as a transversal issue for various areas of public administration. Thus, 

in 2011, arises the National Policy to the Population under Street Condition, from which the 

Street Clinics were created (CnaR). These are equipments of Primary Care focused on 

prevention and health promotion among the people under street condition. In this sense, this 

research aimed to understand the work of CnaR professionals in the city of Natal/RN. The 

general objective was to analyze the practices of CnaR teams toward the demands and health 

needs of the people under street condition of Natal/RN. More specifically, it sought to 

characterize the practices of CNAR professionals; problematize the limits and potential of this 

equipment in their relationship with the health network and the intersectorality and; discuss 

how the access to full health care of the population people under street condition takes place 

through CnaR practices. Aiming these objectives, semi-structured interviews were conducted 

with professional teams and, concomitantly, participant observation and records in field 

diaries from the observations of one of the teams. There are three teams CnaR in Natal/RN, 

located in two areas of the city, composed of 19 professionals and a coordinator. Seventeen 

professionals participated in the interviews. It was found that the demands that come to the 

teams are quite diverse, but related to lack of assistance profile and denial of rights that 

characterizes this population, which requires a critical and permanent education about the 

phenomenon, which was seen as incipient. Moreover, the work of professionals takes place in 

the direction of practices aiming the integration of users in the health system, such as matrx 

support, and facing immediate demands in the field, and the latter end up being prioritized 

because its volume. Integration with other network services has emerged as one of the most 

outstanding difficulties for the practices and, along with excess of activity, was presented as 

limitation for the effective integration of users in the network. It was also found that there is a 

need to encourage cooperation with main partners as NASF and MNPR. Finally, it is 

important to highlight that the understanding of the practices of CnaR allows greater 

understanding of the construction of social policies for the people under street condition, 

reduces the invisibility and promote the construction of the possibility of a change in the 

reality of this public. 

 

 

Keywords: street clinics; people under street condition; social issue; right to health; primary 

care 
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Apresentação 

 

A palavra que mais dá sentido a minha dissertação é “revira-volta”. Não é à toa o erro 

ortográfico da palavra reviravolta, nem que ela esteja entre aspas. Durante este processo da 

dissertação, tive que me recriar como pesquisadora, rever e voltar todos os meus olhares para 

assuntos e fenômenos que, antes, em minha trajetória, não pensava trabalhar. No próprio 

processo de construção da dissertação existe criação, da escrita e do pesquisador, que volta a 

se revirar sobre si mesmo para, ao final de vinte quatro meses, mostrar ao corpo acadêmico 

sua nova forma. 

Minha trajetória tem minha primeira “volta” no interesse na temática sobre a 

drogadição. Ele veio no começo da minha graduação, em 2005, por meio da Saúde Mental e 

da Reforma Psiquiátrica. Foi aprofundado, em seguida, com a minha própria atuação como 

psicóloga em um CAPS I e NASF, no interior do Ceará, em 2010. As demandas de 

“problemas relacionados às ‘drogas’” continuaram sendo recorrentes durante meu tempo de 

atuação e, ao longo deste período, percebia que as equipes de saúde, de uma forma geral, 

tinham muitas dificuldades de repensar aquele usuário para além das formas morais e 

estereotipadas.  

Minha segunda “volta” foi o contato com a Redução de Danos, quando me vi 

encantada com a possibilidade de uma alternativa de tratamento dada à questão das “drogas” 
1
 

sem ser pelo viés moralista e da abstinência. Pensar acerca da política sobre “drogas” me 

abriu a oportunidade de repensar minha atuação e sua adequação das diversas formas 

                                                      
1
 Segundo Fiore (2006), a utilização do termo “drogas”, escrito entre aspas, mostra-nos uma polissemia da 

palavra, a qual, em diversos contextos, é carregada de estigmas direcionados às substâncias psicoativas ilícitas e, 

consequentemente, aos seus usuários. Por isso, deixá-la entre aspas nos remete ao cuidado que se deve ter na 

utilização do termo. 
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possíveis, assunto este que muitas vezes passa longe dos principais personagens na atuação e 

articulação da rede de saúde: os profissionais. 

Entretanto, me deparei com questões muito mais complexas que vão além do uso das 

“drogas” ou novas formas de tratamento. Deparei-me com a população em situação de rua, 

que é o ponto em comum de muitos dos meus questionamentos e que reflete mais do que 

estigmas, ela carrega diariamente a dor de ter seus direitos mais básicos violados. Os 

caminhos acabaram me levando aos Consultórios na Rua.  

Esse equipamento, vejo como síntese dessas “revira-voltas”. Nele se condensam vários 

temas que alinham meus interesses às discussões que desconstroem e ressignificam antigas 

temáticas, tais como saúde mental, saúde pública, “drogas”, população em situação de rua, 

etc.  

Enfim, esta dissertação tenta fazer sentido. O sentido que eu consegui dar às minhas 

voltas e ao que eu revi durante todo esse processo. Vinte quatro meses são só vinte quatro 

meses e o caminho ainda tem várias pedras que terei que desvirar.  
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Introdução 

 

A proposta de estudo, a ser apresentada e aprofundada, é analisar a atuação das 

equipes do Consultório na Rua (CnaR), no município de Natal/RN. Assim, objetiva-se 

analisar a atuação das equipes do CnaR frente às demandas e necessidades de saúde da 

população em situação de rua, caracterizando suas práticas, problematizando os limites e as 

potencialidades desse equipamento, na sua relação com a rede de saúde e com a 

intersetorialidade, e discutindo como se dá o acesso ao cuidado integral à saúde da população 

em situação de rua, por meio das práticas do CnaR. 

A “invisibilidade” de determinados grupos sociais pode ser resumida por meio de uma 

fala de uma participante do documentário “Homens Invisíveis” (Leal, 2008), sobre a relação 

com a população em situação de rua: “eu ignoro as pessoas que eu já sei que eu devo ignorar”. 

Essa frase reflete, de forma pragmática, como a sociedade se relaciona com a população em 

situação de rua: ignorando-a. Quando não ignora, muitas vezes caracteriza-a como “perigosa”, 

“violenta” e “vagabunda”, apoiando-se numa dinâmica social que, pela lógica meritocrática, 

atribui ao sujeito a responsabilidade por sua situação de vida. 

O fenômeno da população em situação de rua, para a qual se dirigem as ações dos 

CnaR, é produzido por condições históricas e intrínsecas ao desenvolvimento do modo de 

produção capitalista. Por esse motivo, esta pesquisa toma como referência a população em 

situação de rua como uma manifestação da questão social, definida, aqui, como o conjunto de 

problemas sociais e econômicos postos pela emergência da classe trabalhadora nos marcos de 

produção da sociedade capitalista. 

Para o manejo das refrações da questão social, o Estado lança mão de estratégias 

parcializadas, focalizadas e fragmentadas, conhecidas como políticas sociais. No que diz 
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respeito à abordagem à população em situação de rua, as políticas públicas possuem, 

historicamente, ora o caráter da patologização, com ações relativas à saúde mental e ao 

consumo de álcool e outras “drogas”, ora o caráter de criminalização, tomando-os como um 

problema de segurança pública. Essas ações, além de violentarem os sujeitos em questão, 

reforçam sua condição social e o estigma que recai sobre eles. 

Nessa direção, como resposta à negligência histórica por parte do Estado e às 

constantes violências sofridas por esse segmento da população, foi organizado, a partir de 

2004, o Movimento Nacional da População de Rua (MNPR) no Brasil. Por meio da atuação 

do MNPR, surge a Política Nacional para a Inclusão Social da População em Situação de Rua 

(PNPSR), a partir do decreto 7.053, de 2009, que passou a chamar atenção para a 

complexidade do fenômeno em questão. 

Em consequência da organização e das lutas do MNPR, atualmente, no Brasil, o 

fenômeno é abordado pelo Estado como uma questão transversal a várias áreas da gestão 

pública, como, por exemplo, habitação, assistência social e saúde. No âmbito da saúde, os 

CnaR, ligados à atenção básica, são resultado dessas conquistas. O CnaR é um equipamento 

que deve abranger as especificidades dessa população, levando em conta que a condição de 

“viver na rua” traz um conjunto de problemas específicos relativos à saúde dos indivíduos.Ele 

tem um importante papel na ligação entre as diversas instituições públicas, visando a 

aproximar a população em situação de rua de uma maior inserção no campo dos direitos 

fundamentais, como o acesso à saúde e à assistência social, à moradia, entre outros. 

Assim, como resultado de debates e lutas que vêm desde a saúde mental, passando 

pelo direito à saúde, e por lidarem diretamente com as especificidades relativas à população 

em situação de rua em sua saúde, os CnaR são de fundamental relevância  como objeto de 

estudo. Nesse sentido, este trabalho investigou como esse equipamento, atualmente, se 
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organiza na estrutura da política de saúde, sua operacionalização e de que formas garante o 

acesso à saúde desse segmento populacional, levando em consideração a garantia de direitos. 

Para abordar essas questões, este trabalho está dividido em dois capítulos teóricos, 

além dos capítulos de apresentação do método de investigação e de resultados e discussão. 

Acredito que as temáticas trabalhadas nesses capítulos são de grande valia para entender a 

complexidade subjacente aos CnaR e ao público atendido. 

No primeiro capítulo, é apresentado o debate sobre o fenômeno população em situação 

de rua, como expressão radical da questão social (Silva, 2006), tendo como base o argumento 

das implicações das condições históricas e materiais da sua origem e de sua reprodução nas 

sociedades capitalistas. A partir disso, são problematizadas as políticas sociais para essa 

população. Tomando isso como pano de fundo, o capítulo aborda a constituição do MNPR, 

como ponto essencial para a formação de políticas para essa população, e a constituição da 

Política Nacional Para a População em Situação de Rua (PNPSR). 

No segundo capítulo, discute-se a atenção à saúde e garantia de direitos para a 

população em situação de rua, passando pela reflexão acerca das diretrizes do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e sua relação com o direito à saúde. Além disso, é destacada a Atenção 

Básica (AB) como um elemento fundamental das políticas para a população em situação de 

rua, relativo ao acesso a esse direito. Por fim, é apresentada a trajetória de constituição dos 

CnaR como equipamento inovador, necessário nesse novo contexto de atentar para a garantia 

de direitos para a população em situação de rua. Após esse capítulo, é apresentado o desenho 

metodológico que foi utilizado e, em seguida, os resultados encontrados e a reflexão acerca 

desses dados à luz do referencial teórico aqui utilizado.  

Justifica-se a relevância deste tema de investigação não só pela escassez de trabalhos 

na área, especialmente no campo da Psicologia, mas também pela importância política de 
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produzir conhecimento aplicável para transformar a realidade que se apresenta como precária, 

sobretudo no que se refere à atenção integral à saúde das pessoas em situação de rua. 

Por isso, entendo que o estudo aqui apresentado se faz relevante pela tentativa de olhar 

para a população em situação de rua a partir de uma leitura ampliada e crítica a respeito de 

suas necessidades em relação à saúde, buscando desfazer o binômio drogas-população em 

situação de rua. Em função da heterogeneidade e complexidade dessa população, as “drogas” 

devem ser tomadas como mais um elemento, sem perder de vista tantos outros aspectos 

geralmente ignorados nos estudos sobre esse tema. Além disso, é importante entender que o 

equipamento dos CnaR é inovador por trazer o olhar sobre a saúde dessa população para a 

atenção básica, que se propõe a uma outra abordagem para populações com um alto grau de 

vulnerabilidade, portanto, seu entendimento pode ser funcional para o próprio propósito do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

  



18 

 

 

1. População em situação de rua e políticas públicas 

 

Neste capítulo, apresento o fenômeno população em situação de rua, direcionando para 

as condições históricas de sua origem e reprodução nas sociedades capitalistas. Dessa forma, 

tomo esse fenômeno como um produto das relações estruturais que são condição de produção 

e reprodução da organização produtiva e social no modo de produção capitalista. 

Para tanto, discorro acerca do fenômeno como expressão da questão social,
1
 associada 

à produção e reprodução estrutural da desigualdade, e sobre a emergência das políticas sociais 

articuladas a este contexto. As políticas sociais, inseridas no contexto neoliberal e no modo de 

produção capitalista, são problematizadas, mostrando como não confrontam as questões 

estruturais, uma vez que são reformas dentro do sistema, que não transformam sua estrutura 

fundamental. Ainda assim, tais políticas são fundamentais para a promoção de direitos das 

populações que, tal como a população em situação de rua, sofrem as mazelas consequentes de 

tal estrutura. E, por fim, também abordo a constituição do Movimento Nacional da População 

de Rua (MNPR), como uma das lutas articuladas em torno desta problemática e que culminou 

na criação da Política Nacional para a Inclusão Social da População em Situação de Rua 

(PNPSR). 

 

 

 

 

                                                      
1
A questão social pode ser definida como “as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe 

operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade exigindo seu reconhecimento como classe por parte 

do empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e 

a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade e da repressão” (Iamamoto  

& Carvalho, 1995, p. 75). 
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1.1. População em situação de rua 

 

A população em situação de rua
2
 não é um fenômeno simples de ser caracterizado, sua 

multiplicidade dificulta sua apropriação como objeto de estudo, bem como das estratégias 

para melhor abordar o tema, tanto em termos de pesquisa, como de políticas públicas. Como 

produto dessa condição, os nomes associados a essa população são inúmeros, passando por 

“mendigos”, “vagabundos”, “indesejáveis”, “pedintes”, “maltrapilhos”, “flagelados”, dentre 

outros, cada qual dando uma dimensão de sua condição de miséria material ou dos rótulos 

colados em suas imagens. 

É importante considerar que “viver no meio da rua não é um problema novo. Se não é 

tão antigo quanto a própria existência das ruas da vida urbana, remonta, pelo menos, ao 

renascimento das cidades, no início do capitalismo” (Bursztyn, 2000, p. 19). Assim, para 

pensar a população em situação de rua como fenômeno, é necessário buscar entender as 

condições de sua produção, sua formação histórica, e as formas de sua expressão nas 

sociedades da atualidade. Ainda assim, é certo que se destacam nesse segmento da população 

as condições de negação de direitos e estigmatização. Esses indivíduos são enxergados, de 

maneira geral, como não-humanos, como aquilo que é descartável do tecido social, além de 

historicamente serem colocados à margem das possibilidades de ter voz e participação política 

(Dantas, 2007). 

Ainda que a característica da heterogeneidade seja a mais destacada nos estudos sobre 

a população em situação de rua, com origens, interesses, perfis socioeconômicos distintos 

(Silva, 2006), essa pluralidade não nega um fundamento comum, que é a estrutura do modo 

de produção capitalista. A título de tentativa de circunscrição, esse grupo é definido, por 

                                                      
2
 Vale aqui ressaltar que será considerado como população em situação de rua o segmento dessa população com 

idade acima de 18 anos, pois existe outro segmento, de crianças e adolescentes em situação de rua, que se 

diferencia do contexto estudado, por envolver outras questões estruturais e de análise.  



20 

 

alguns autores, como formado por pessoas que vivem em condições de pobreza extrema, têm 

os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, não têm moradia convencional regular e 

se utilizam da rua como espaço de moradia e sustento (Silva, 2006; Varanda & Adorno, 

2004). 

Das características acima, vale ressaltar a pobreza extrema como elemento que 

atravessa todos os aspectos característicos dessa população. A pobreza, aqui, é entendida não 

apenas como o fenômeno da desigualdade na distribuição de riqueza, mas como parte 

estrutural do capitalismo, reposta pela apropriação privada dos meios de produção (Silva, 

2006). Assim, entende-se que a pobreza “vai além por ser um conceito ideológico que induz a 

estereótipos (gerando um sentimento de culpa no próprio sujeito por estar em alguma situação 

de vulnerabilidade) e resulta em preconceito, sendo uma forma de dominação” (Sobrinho, 

2012, p. 4). Tal noção é importante para pensar que outras características que às vezes são 

associadas à população em situação de rua, tais como o consumo de “drogas” e os próprios 

estigmas já mencionados, são derivadas dessa condição. A própria fragilização ou o 

rompimento dos laços familiares estão bastante ligados à condição de pobreza, ainda que não 

sejam redutíveis a essa (Silva, 2006). Nesse sentido, seja qual for o traço utilizado na 

identificação da condição de rua, deve-se entender o fenômeno como derivado da reprodução 

da pobreza e incluído, perversamente, na dinâmica do capital como elemento necessário à sua 

sustentação. 

A partir deste ponto, faz-se necessário a concepção e definição do que se concebe 

como “população em situação de rua”, que se baseia no conceito de fundamento 

macroestrutural que percorre o corpo deste trabalho. A utilização da rua como espaço de 

moradia, seja de forma permanente ou momentânea, costuma estar associada às condições 

econômicas, mas também à questões como preconceito e violência doméstica, por exemplo. 

Ainda assim, é característico da população em situação de rua ter de estabelecer uma nova 
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forma de relação com a rua, assimilar formas diferentes de se organizar e os novos desafios 

impostos à sobrevivência (Varanda & Adorno, 2004). 

A associação dessas características ajuda a identificar o que está sendo entendido 

como população em situação de rua no presente trabalho. Utilizando os dizeres de Silva 

(2006), que se apoiam na PNPSR: 

 

é a noção que concebe a população em situação de rua como um grupo populacional 

heterogêneo, mas que possui em comum, a pobreza extrema, os vínculos familiares 

interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, em 

função do que as pessoas que o constituem procuram os logradouros públicos (ruas, 

praças, jardins, canteiros, marquises e baixos de viadutos), as áreas degradadas (dos 

prédios abandonados, ruínas, cemitérios e carcaças de veículos) como espaço de 

moradia e sustento, por contingência temporária ou de forma permanente, podendo 

utilizar albergues para pernoitar e abrigos, casas de acolhida temporária ou moradias 

provisórias, no processo de construção de saída das ruas (p.105). 

 

Mesmo diante da heterogeneidade, a lógica do capital não cessa de produzir e 

reproduzir o fenômeno sempre atualizando as características encontradas. Assim, ainda que as 

características acima mencionadas (como, por exemplo, pobreza extrema, fragilidade dos 

laços familiares e uso da rua como moradia), em maior ou menor medida, possam ser 

encontradas em outras sociedades na história, interessa para este trabalho a população em 

situação de rua como expressão das contradições desse modo de produção. 

Sob esse olhar, pode-se identificar o início da produção do fenômeno da população em 

situação de rua com a expropriação dos produtores rurais e camponeses nos primórdios do 

capitalismo (Bursztyn, 2000). Essa desapropriação levou os trabalhadores, anteriormente 

vinculados à terra, a disporem apenas da venda de sua força de trabalho como meio de 

sobrevivência. Aqueles que não encontravam lugar no incipiente mercado de trabalho 

formaram os contingentes de “mendigos”, “vagabundos” e “ladrões” (Silva, 2006). Assim, “as 

condições histórico-estruturais que deram origem e reproduzem continuamente o fenômeno 

população em situação de rua nas sociedades capitalistas são as mesmas que originaram o 
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capital e asseguram a sua acumulação, resguardadas as especificidades históricas, econômicas 

e sociais” (Silva, 2006, p. 79). 

Para compreender a situação de rua, é importante olhar para a própria contradição 

capital-trabalho, central no modo de produção capitalista. Numa leitura crítica da realidade 

(ou seja, buscando apreender os processos reais e as tendências históricas na perspectiva de 

entender para transformar a realidade), a miséria não é explicável nem como um fenômeno 

decorrente de inaptidões ou escolhas individuais, nem como acidente de um capitalismo em 

ajuste, ela é funcional para a acumulação de riquezas (Dantas, 2007), e isso começa a se 

estabelecer estruturalmente desde os primórdios da acumulação capitalista. 

Como afirma Netto (2001): 

 

Pela primeira vez na história registrada, a pobreza crescia na razão direta em que 

aumentava a capacidade social de produzir riquezas. Tanto mais a sociedade se 

revelava capaz de progressivamente produzir mais bens e serviços, tanto mais 

aumentava o contingente de seus membros (p. 153). 

 

Para ocorrer o processo de acumulação de capital, foi necessária a expropriação dos 

meios de produção dos trabalhadores, que passaram a dispor apenas de sua mão-de-obra, para 

vender e sobreviver. Na razão do desenvolvimento das forças produtivas, do capitalismo e da 

incorporação de novas tecnologias, também cresce uma “população trabalhadora adicional 

relativamente excedente, isto é, excessiva para as necessidades médias de valorização do 

capital, e, portanto, supérflua” (Marx, 1881-1883/2013, p.705). Para Marx (1881-1883/2013), 

essa superpopulação é produto necessário do processo de acumulação capitalista e também 

garantia dessa acumulação, ela “constitui um exército industrial de reserva disponível” (p. 

707) e cumpre duas funções: regular o nível geral dos salários, para que não esteja acima do 

valor da força de trabalho, o que implicaria diminuição da mais-valia apropriada; e manter um 

contingente de mão-de-obra disponível ao capital para os momentos de expansão produtiva. 
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Ademais, o autor considera diferentes formas de existência da superpopulação 

relativa: (a) fluente, que consiste nos trabalhadores ora atraídos, ora repelidos pelo mercado 

de trabalho nos centros industriais; (b) latente, advinda dos processos migratórios do campo 

para a cidade; e (c) estagnada, que possui característica de ser ativa, mas com ocupação 

irregular, possuindo um elevado tempo de serviço e salários muito baixos.   

Além dessas formas, “o sedimento mais baixo da superpopulação relativa habita, por 

fim, a esfera do pauperismo” (Marx, 1881-1883/2013, p. 719). São inclusos nessa categoria 

aqueles que estão aptos para o trabalho, mas que se encontram fora do mercado de trabalho, 

os órfãos e crianças indigentes e os incapacitados para o trabalho. Em conformidade com o 

que já foi apresentado sobre o caráter estrutural da superpopulação relativa, “sua produção 

está incluída na produção da superpopulação relativa, sua necessidade na necessidade dela, e 

juntos eles formam uma condição de existência da produção capitalista e do desenvolvimento 

da riqueza” (p.719). Das formas definidas, Marx abstrai o que chamou de 

lumpemproletariado, caracterizado por ele como sendo os “vagabundos, delinquentes, 

prostitutas” (p. 273). 

Utilizando-se das categorias marxianas, Silva (2006) situa a população em situação de 

rua, sobretudo, no pauperismo ou na forma estagnada, em função dos empregos precários e 

irregulares. Além disso, como a forma flutuante constantemente leva trabalhadores à condição 

de supérfluos (sempre no sentido das necessidades imediatas do capital), dadas às 

circunstâncias, a autora considera que essa forma de superpopulação relativa é uma 

característica típica do perfil contemporâneo da população em situação de rua. 

A partir dos pontos discutidos acima, mostra-se a complexidade de conceituar o que 

seria o fenômeno população em situação de rua. Para tanto, tomam-se os devidos cuidados 

para com o uso, de forma literal, das categorias que Marx (1881-1883/2013) propõe ou 

mesmo o uso feito por Silva (2006). A precariedade das condições de vida, a permanente 
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exclusão dos processos de educação formal, informação e aquisição de determinadas 

habilidades tecnológicas, dentro das características do mercado de trabalho atual, além da 

permanente negação de tantos outros direitos básicos, trazem problemas para sua 

interpretação como exército industrial de reserva.  

Assim, é necessário um aprofundamento no conhecimento da realidade da população 

em situação de rua e de suas condições de vida, para enriquecer as análises dessas 

consequências relativas à ordem do capital. E, desse modo, também compreender como as 

transformações dentro do capitalismo atualizam as expressões da desigualdade que ele mesmo 

produz. 

Mesmo com as ressalvas feitas, que exigem ainda um conjunto de investigações, é 

possível concordar com as análises de Silva (2006) quando considera, a partir do processo 

essencial de reprodução do capital, seis aspectos característicos da população em situação de 

rua: (a) suas múltiplas determinações; (b) uma expressão radical da questão social na 

contemporaneidade; (c) sua localização nos grandes centros urbanos; (d) o preconceito como 

marca do grau de dignidade e valor moral atribuído pela sociedade às pessoas atingidas pelo 

fenômeno; (e) as particularidades vinculadas ao território em que se manifesta; (f) a tendência 

à naturalização do fenômeno. 

Por múltiplas determinações, a autora entende que, além dos fatores estruturais 

(ausência de moradia, trabalho e renda, etc.), há fatores biográficos, como questões familiares, 

transtornos mentais, o consumo de álcool e outras “drogas”, e aspectos relacionados aos 

desastres de massas, como terremotos e inundações. 

É importante destacar a dimensão urbana do fenômeno da população em situação de 

rua. As formas de trabalho que geralmente garantem a subsistência dessa população tendem a 

ser favorecidas nos centros urbanos, além de ser mais fácil contar com ajudas como doações 

ou ações de instituições nesses contextos. A infraestrutura dos centros urbanos facilita as 
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estratégias para a sobrevivência de quem adota a rua como local de moradia (Silva, 2006). 

Pode-se concluir que a cidade gera condições de tempo/espaço/trabalho diferentes dos 

espaços rurais, pela própria formatação das cidades/metrópoles urbanas. Exemplos disso são a 

relação de abandono/esvaziamento de alguns espaços, como praças e centros comerciais, a 

geração de trabalhos temporários informais, que formam possibilidades de emprego, e o 

tempo urbano como mediador das condições imediatas de sobrevivência. 

Outro aspecto de destaque é o preconceito para com essa população, que está 

associado a uma tendência de naturalização do fenômeno e um processo de culpabilização dos 

sujeitos por sua condição. Uma vez que, sob a ótica do capitalismo, o indivíduo é dotado de 

capacidades que deve ser livre para desenvolver, e a livre competição entre eles tende a 

desenvolver a sociedade e garantir a prevalência da competência, a situação de rua e suas 

características adjacentes tendem a ser vistas como condição inevitável da diferença entre as 

escolhas autônomas dos sujeitos. Essa ideia leva a uma administração da pobreza, considerada 

inevitável, e a uma responsabilização individual pela condição social, negando as relações 

sócio-históricas que produzem tal fenômeno. A culpabilização, então, se articula com a 

pregação da competitividade como forma de legitimação ideológica da condição de 

desigualdade. 

Nesse sentido, Guareschi (2006) afirma que 

 

em nossos dias, tanto no plano econômico, como no filosófico e social, é o de que o 

progresso e o desenvolvimento só são possíveis através da competitividade. É o 

confronto, o choque entre interesses diferentes ou contrários, que vai fazer com que as 

pessoas lutem, trabalhem, se esforcem para conseguir melhorar seu bem-estar, sua 

qualidade de vida, sua ascensão econômica. (p. 146). 

 

 

Esse aspecto tende a reforçar os estigmas associados à culpabilização dos indivíduos 

por sua situação, pois, como afirma Sobrinho (2012) “há, portanto, o caráter econômico, 

político e social a ser considerado nos sujeitos como produtivos, úteis, ordeiros e dentro da 
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legalidade nessas ações como o ‘perigo de contágio’ que esses sujeitos informais representam 

para o corpo social” (p. 3). 

Para tentar adotar o sentido de que a situação de estar na rua é efeito de determinantes 

estruturais essenciais da relação capitalista, a expressão população em situação de rua ganhou 

visibilidade. Se outras terminologias trazem o julgamento moral e a responsabilização 

individual, às vezes associados à ideia cristã de penitência em vida, como na expressão 

sofredor de rua (Varanda & Adorno, 2004), chamar de população em situação de rua é, para 

Silva (2006), “significar uma condição social gerada pela produção capitalista no processo de 

acumulação do capital” (p. 105). 

Para entender a relação estabelecida entre as políticas de saúde e a população em 

situação de rua, é fundamental entender essas características que, em geral, marcam esse 

segmento da população, pois a situação de rua está amplamente relacionada com processos de 

trabalho instáveis e precarizados e não com limitações psíquicas ou físicas. Assim, difere do 

perfil das pessoas que majoritariamente são atendidas pelas políticas públicas (Dantas, 2007). 

É comum, entre a população em situação de rua, ocupações como ambulantes, catadores de 

materiais recicláveis, guardadores de carros, carregadores de feiras, etc. (Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2008). 

Nessa direção, entende-se que é condição da acumulação de capital a produção de 

desigualdade que, por sua vez, é característica marcante da população em situação de rua. 

Tratar como relação estrutural não nega o fato de existir pobreza anterior ao modo de 

produção capitalista, porém, nas organizações sociais anteriores, parte da desigualdade se 

explicava pela própria escassez material. Só no capitalismo essa escassez é posta pelas 

mesmas condições da expansão da produção (Netto, 2001). 
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É por sua produção e reprodução serem inerentes às próprias relações de produção 

capitalistas que a população em situação de rua é entendida como uma expressão radical da 

questão social. Segundo Silva (2006): 

 

se é expressão das desigualdades resultantes das relações capitalistas, que se 

processam a partir do eixo capital/trabalho, expressa também luta e resistência, não 

sendo uma consequência natural da sociedade humana, antes uma reação às 

desigualdades impostas pela ordem social capitalista (p. 87). 

 

 

Ademais, as transformações pelas quais o capitalismo passa também mudam as formas 

de expressão da questão social, mas esta permanece como fenômeno articulado e não como 

“uma sequela adjetiva ou transitória do regime do capital: sua existência e suas manifestações 

são indissociáveis da dinâmica específica do capital tornado potência social dominante" 

(Netto, 2001, p. 157). 

Assim, situar a questão social como inerente às condições de reprodução capitalista 

busca combater uma tentativa de naturalização que tem como consequência reformismos 

baseados em ideais de “uma reforma moral do homem e da sociedade que visa, sobretudo, 

preservar a propriedade privada dos meios de produção” (Netto, 2001, p. 155). Por outro lado, 

essa constatação da produção estrutural da questão social não elimina a necessidade de uma 

compreensão de suas formas concretas de expressão em cada estágio da sociedade, pois essa 

compreensão, juntamente com as lutas no campo social, norteia a busca por enfrentamento 

dessas sequelas (Silva, 2006). 

Dessa maneira, como fenômeno inserido nas determinações históricas e que se 

transforma, mudando suas formas de expressão, a questão social é inseparável da luta e 

conquista por direitos. Foi pela generalização do fenômeno do pauperismo, pelas expressões 

da questão social e pelas lutas trabalhistas que se formaram na consolidação do capitalismo, 

que houve a materialização dos primeiros conjuntos de direitos trabalhistas e políticas sociais. 
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É importante, então, abordar as políticas sociais nessa relação estabelecida com a questão 

social, para buscar compreender como elas atuam nas demandas referentes à população em 

situação de rua. 

Nesse sentido, as políticas sociais, ainda que visem a atender às demandas postas pela 

questão social, não buscam sua superação, o que implicaria a superação das condições de sua 

reprodução, ou seja, o capitalismo. O conceito de “política social”, algumas vezes, tende a ser 

usado de forma superficial e vaga, sem cuidados teóricos. Neste trabalho entende-se que se 

trata de um 

 

produto da relação dialeticamente contraditória entre estrutura e história e, portanto, 

de relações – simultaneamente antagônicas e recíprocas – entre capital x trabalho, 

Estado x sociedade e princípios da liberdade e da igualdade que regem os direitos de 

cidadania. (...) Por isto, tal política jamais poderá ser compreendida como um processo 

linear, de conotação exclusivamente positiva ou negativa, ou a serviço exclusivo desta 

ou daquela classe. Na realidade, ela tem se mostrado simultaneamente positiva e 

negativa e beneficiado interesses contrários de acordo com a correlação de forças 

prevalecente. É isso que torna a política social dialeticamente contraditória. E é essa 

contradição que permite à classe trabalhadora e aos pobres em geral também utilizá-la 

a seu favor. (Pereira, 2011, p. 166, grifos da autora). 

 

Mesmo quando houve, especialmente na Europa, a ampliação das políticas sociais, 

configurando em alguns casos o chamado Estado de Bem-Estar Social, essas devem ser 

analisadas também dentro dos limites do capitalismo. Elas foram resultado da expressão de 

um determinado estágio da luta de classes e da contradição capital-trabalho, mas não 

representam sua superação. Apesar de atender a algumas demandas da questão social, também 

atendem a uma demanda da acumulação de capital (Faleiros, 2004). De acordo com Silva 

(2006), “o horizonte das políticas sociais deve ser a redução das desigualdades sociais, em 

busca da igualdade de condições, o seu alcance é condicionado pela luta de classes” (p. 134). 

As conquistas das lutas trabalhistas, a partir do final da década de 1970, passaram a ser 

pressionadas por uma nova crise do capitalismo e as medidas propostas e adotadas, 



29 

 

conduzidas pelas diretrizes do neoliberalismo, foram de grande impacto para o aumento da 

população em situação de rua (Snow & Anderson, 1998). Nesse período, os países capitalistas 

centrais tiveram uma grande redução na taxa de crescimento e as empresas em suas taxas de 

lucro, além do disparo da inflação. Os defensores das medidas neoliberais argumentavam que 

o fundamento da crise era o excesso de gastos do Estado (especialmente com políticas sociais) 

e de poder dos sindicatos, que tirava o poder de investimento das empresas (Anderson, 1995). 

Dessa maneira, para a recuperação econômica e dos lucros das empresas, era 

necessário o controle inflacionário, a retomada de uma taxa “natural” de desemprego e a 

redução dos gastos do Estado, além do enfrentamento dos movimentos sindicais (Behring & 

Boschetti, 2011). Esse processo foi chamado de reestruturação produtiva e teve como grandes 

consequências a precarização das relações de trabalho, o grande aumento do desemprego e o 

aumento dos empregos temporários e sem direitos garantidos (Behring & Boschetti, 2011). 

Para o presente trabalho, é importante refletir sobre como isso impacta a população em 

situação de rua. No que diz respeito ao acesso da população em situação de rua às políticas 

sociais, esbarram nas características que geralmente acompanharam essas: o pertencimento 

comunitário e a inaptidão para o trabalho (Dantas, 2007; Silva, 2006). Essa população é parte 

de um segmento das expressões da questão social vulnerável às mais sutis variações do 

capitalismo, especialmente no que diz respeito ao mercado de trabalho. 

Como aponta Silva (2006), 

 

por um lado, esse grupo populacional não tem acesso ao trabalho assalariado ou outra 

forma de trabalho que, no Brasil, assegura o acesso às políticas de proteção social aos 

trabalhadores. Por outro lado, não tem acesso às políticas sociais dirigidas aos 

incapazes para o trabalho (assistência social) porque são aptos para o trabalho, embora 

não estejam usufruindo esse direito (p. 142). 

 

 

Dessa forma, de acordo com Varanda e Adorno (2004), “os programas sociais 

desenvolvidos nesse contexto trazem a marca ideológica do descarte social de uma população 
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que é tratada como excedente” (p. 66). Costumam ser práticas de retirada de suas presenças na 

rua, muitas vezes, de forma compulsória. 

Em suma, a passagem para o processo de reestruturação produtiva implicou um 

crescimento massivo da população em situação de rua. Entretanto, vale salientar que, mesmo 

considerando as múltiplas condições que geraram sua ida para rua, este segmento é 

atravessado pela questão do trabalho, pois, como foi exposto, boa parte de seu contingente 

corresponde justamente àqueles com vínculos trabalhistas instáveis e de baixíssima 

remuneração. 

Por sua vez, os países que estão na periferia do capitalismo, como é o caso do Brasil, 

não chegaram a conhecer o Estado de Bem-Estar Social. Para Dantas (2007), “até o final da 

década de 1980 as políticas sociais brasileiras eram residuais e meritocrático-corporativas” (p. 

22). Dessa maneira, na investida dos ideais neoliberais no país, “a flexibilidade pretendida 

encontra seu caminho já previamente aberto, dada a inexistência de estabilidade no regime de 

trabalho e sua influência enquanto determinante do desemprego estrutural, presente desde o 

‘fordismo à brasileira’” (Santos, 2012, p. 176). 

Consequentemente, é reconhecido que as políticas sociais no Brasil têm a primazia da 

lógica liberal e não uma perspectiva universalizante, contrariando conquistas asseguradas na 

constituição promulgada em 1988, pois mesmo as propostas universais como assistência, 

saúde e educação, ao serem implementadas, assumiram um caráter residual e focalizado 

(Silva, 2006). Segundo Dantas (2007), o consenso socialdemocrata que foi sinalizado na 

constituição de 1988, “foi substituído pelo consenso neoliberal, que prioriza a eficiência e a 

eficácia como instrumentos de redução de custos, o livre-arbítrio e a competição entre o 

público e o privado” (p. 23). 

Nesse sentido, a partir da década de 1990, no Brasil, como informa Santos (2012), 
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considerando-se que a flexibilidade já era um princípio estruturante nas relações de 

trabalho no Brasil, o que muda, nesse particular, é exatamente a dimensão 

quantitativa de trabalhadores assalariados sujeitos a ela e à iminência do desemprego 

dela resultante, incluindo agora grupos sociais que, no padrão de desenvolvimento 

anterior, ficavam ‘a salvo’ dessas contingências em face do contexto expansionista do 

capitalismo dos monopólios (p. 192, grifos da autora). 

 

Assim, a constituição brasileira, que buscava “formar uma rede de proteção ampliada, 

coerente e consistente” (Behring & Boschetti, 2011, p. 158), foi atropelada por novas 

diretrizes na implementação das políticas, sob orientação da agenda neoliberal que se 

expandia da Europa ocidental para o leste europeu e a América Latina. As medidas adotadas, 

assim como já havia acontecido na Europa, mas com diferenças devido ao contexto, foram 

desastrosas para a população trabalhadora brasileira, repetindo os efeitos de desemprego e 

exército de reserva, fragilização dos laços trabalhistas e precarização das relações de trabalho. 

As reformas feitas a partir da década de 1990, no Brasil, foram voltadas para o 

mercado, culpando a ineficiência do Estado brasileiro pelas dificuldades econômicas do país. 

As principais características dessa reforma foram as privatizações de empresas e serviços 

públicos, usando os argumentos de “atrair capitais, reduzindo a dívida externa; reduzir a 

dívida interna; obter preços mais baixos para os consumidores; melhorar a qualidade dos 

serviços; e atingir a eficiência econômica das empresas” (Behring & Boschetti, 2011, p. 153). 

Nesse cenário de avanço contra as condições dos trabalhadores, de acordo com Santos 

(2012), “ganham força medidas assistenciais para lidar com a questão do desemprego, 

equalizando-a à da pobreza” (p. 201). Segundo a autora, os programas de transferência de 

renda e capacitação estavam vinculados à “‘ideologia da flexibilização’, ou seja, fomentando 

ilusões, sem a menor sustentação, acerca de inserções ‘autônomas’ no mercado de trabalho” 

(p. 201). 

Nesse sentido, para as políticas sociais, foram adotados os processos de privatização, 

focalização/seletividade e descentralização, como forma de agir pontualmente, mantendo o 
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sentido liberal das políticas mencionado anteriormente. Como dizem Behring e Boschetti 

(2011), “a essa nova arquitetura institucional na área social – sempre ignorando o conceito 

constitucional de seguridade – se combinou o serviço voluntário, o qual desprofissionalizava a 

intervenção nessas áreas” (p. 154), ou seja, as políticas sociais retomam um caráter de re-

mercantilização e re-filantropização (Montaño, 2002), dependendo de serem acessadas no 

mercado (planos de saúde, por exemplo) ou do voluntariado (terceiro setor). 

É neste contexto de mercado de trabalho e de políticas sociais, que se dá a escalada da 

população em situação de rua no Brasil, bem como algumas de suas características que estão 

relacionadas com o estágio político-econômico do país a partir de tais medidas. Nesse 

período, multiplicou-se o número de pessoas em condição de pauperismo, especialmente 

aquelas que eram aptas ao trabalho, mas não encontravam postos de trabalho (Silva, 2006). 

No que diz respeito às políticas voltadas para tal população, de acordo com Silva 

(2006), “os limites de abrangência e cobertura impostos pela natureza seletiva destas políticas 

é o principal fator de exclusão social da população em situação de rua de seus atendimentos” 

(p. 144). As pessoas em situação de rua sofrem as consequências burocráticas pelas 

características já mencionadas, mas também pela seletividade das políticas, pelas dificuldades 

das políticas em lidarem com esse segmento, falta de capacitação e o forte preconceito 

associado à culpabilização e à naturalização de sua condição (Silva, 2006). 

Com vista nesse cenário, entendo a população em situação de rua como um fenômeno 

que possui uma ordem macroestrutural, que expressa uma condição derivada do fato de ser 

produto da condição necessária à acumulação do capital, sendo, assim, expressão radical da 

questão social e estando vulnerável às mínimas variações das relações entre o Estado 

capitalista e a sociedade, por meio de respostas às demandas desta. 
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1.2. Movimento da População em Situação de Rua e a constituição da Política Nacional 

para a Inclusão Social da População em Situação de Rua 

 

O propósito deste tópico é contextualizar a formação do Movimento Nacional da 

População em situação de rua (MNPR) e a constituição da Política Nacional para a Inclusão 

Social da População em Situação de Rua (PNPSR), para, então, fazer uma aproximação das 

atuais proposições de atuação para com esta população. Nessa perspectiva, forneço subsídios 

para um recorte do contexto para as políticas de saúde para população em situação de rua, 

mais especificamente o Consultório na Rua (CnaR), temas que serão tratados no próximo 

capítulo. 

Frente à conjuntura do fenômeno população em situação de rua exposta acima, 

percebe-se como o Estado possui uma relação perversa para com esta população. O que temos 

no caso brasileiro é um histórico de ações que mostram “o papel de um Estado violador, que 

validava ações de cunho criminalizatório e repressivo pelos seus agentes” (Almeida et al., 

2014, p. 158). As ações voltadas para essa população sempre foram postas dentro da esfera 

policialesca, que reverbera em ações de criminalização e repressão, ou assistencialista e 

moralista, por parte do terceiro setor, consequentemente levando à omissão do Estado para 

efetivações de políticas públicas (Ferro, 2012).  

Como exemplo de ações referentes à criminalização e repressão a este segmento 

populacional, vale destacar o Decreto-Lei nº 3.688 de 1941, a Lei de Contravenções Penais, 

que tinha como orientação jurídica a punição para aqueles que eram “vagabundos” ou 

“mendigos”. A punição para mendicância vigorou até pouco tempo, em 2009, entretanto a 

vadiagem como critério penal e que dá margem para a discricionariedade da interpretação da 

lei continua em vigor, mesmo que efemeramente utilizada (Ferro, 2011). 
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Outro exemplo da postura do Estado tem ligação com a transferência de 

responsabilidade para o terceiro setor nas ações para com a população em situação de rua. 

Vale ressaltar que até a década de 1990, ações voltadas para esta população eram 

prioritariamente de responsabilidade de grupos ligados a instituições religiosas, como as 

pastorais da Igreja Católica, que muitas vezes se limitavam às práticas pontuais e 

assistencialistas, como, por exemplo, mutirões de sopa e cobertores (Almeida, 2015; Candido, 

2006; Rosa, 1995; Silva, 2006).  

Visto desse modo, só haverá políticas sociais para este segmento a partir da década de 

1990. Em plena efervescência dos planos econômicos neoliberais, alguns governos 

municipais trouxeram como pauta a criação de políticas públicas para a população em 

situação de rua, destacando-se os governos municipais de São Paulo e Belo Horizonte 

(Almeida, 2015; Ferro, 2012; Tiene, 2004). Tais políticas municipais surgem como forma de 

enfrentamento à problemática, no contexto do aumento do desemprego e da precarização do 

mundo do trabalho, a partir das reformas empreendidas no Brasil, especialmente na década de 

1990 (Almeida, 2015; Silva, 2006). Ainda assim, essas políticas se deram de forma pontual, 

embrionária e ainda mantinham um caráter higienista e assistencialista, geridas pelo terceiro 

setor. 

Nessa perspectiva, Ferro (2012) afirma que “a ausência de políticas sociais é também 

uma política” (p. 36). A negligência do Estado como forma de se posicionar frente à 

existência da população em situação de rua é uma legitimação dessa condição como parte 

componente da ordem neoliberal. Assim, é a precariedade da vida dessa população, 

decorrente de tal contexto e suas consequências mais lastimáveis, que desembocam nos 

movimentos sociais de enfrentamento e de reivindicação por direitos. 

Vale ressaltar que, mesmo com seu caráter assistencialista, foi por meio do espaço das 

pastorais – por exemplo, a Pastoral do Povo da Rua, criada em 1970, pela Igreja Católica – 
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que pôde ocorrer a organização do MNPR. Foi por meio desse espaço que começaram a surgir 

fóruns de pessoas em situação de rua. Outro elemento importante para a formação do MNPR 

foi que esse processo de organização política começou com os catadores de matérias 

recicláveis. A partir das associações e cooperativas em que se organizavam esses 

trabalhadores, surgem o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis e 

eventos como a “marcha a Brasília”, em 2001, que buscavam dar visibilidade às condições de 

trabalho e de sobrevivência dessas pessoas (Almeida, 2011; Almeida, 2015; Silva, 2006). 

Ainda assim, o marco temporal da formação e consolidação do MNPR foi 2004, na 

cidade de São Paulo, onde ocorreu a chacina da Praça da Sé, ocasião em que sete pessoas em 

situação de rua foram assassinadas brutalmente pela polícia. Em decorrência deste e de outros 

acontecimentos semelhantes no mesmo período, grupos da população em situação de rua em 

São Paulo e Belo Horizonte começaram a se mobilizar e constituir o que viria a ser o MNPR. 

Em 2005, a mobilização de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia efetivou-se 

como Movimento Social (Ferro, 2012). 

É importante destacar que a formação como Movimento Social traz para a população 

em situação de rua uma base para a organização de pautas e lutas para o acesso e a conquista 

de direitos. A articulação do movimento faz com que essa população se coloque em lugares 

políticos estratégicos, ao contrário da fragmentação histórica desse grupo. Segundo Almeida 

et al. (2014), “a história nos mostra que somente com a organização e mobilização da classe 

trabalhadora em diversos espaços de organização de base é que foi possível a reivindicação na 

luta pela consolidação de direitos” (p. 159). 

Destarte, a luta na busca de direitos trouxe visibilidade para o Movimento na esfera 

federal. Assim, a partir de 2005, criou-se um Grupo de Trabalho Interministerial, com o 

objetivo de elaborar estudos e políticas públicas para esse segmento populacional, encabeçado 

pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e composto pelos 
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ministérios das Cidades, da Educação, da Cultura, da Saúde, do Trabalho e Emprego e da 

Justiça, bem como pela Secretaria Especial de Direitos Humanos e Defensoria Pública da 

União, pelo MNPR, a Pastoral do Povo da Rua e o Colegiado Nacional dos Gestores 

Municipais da Assistência Social (CONGEMAS). Ademais, verifica-se um ganho substancial 

para a criação de políticas sociais que estejam integradas à rede de serviços públicos, 

afastando-se do foco assistencialista e ampliando o leque de áreas comprometidas com essa 

população (Lima, 2014). 

Além dos debates do Grupo Interministerial, a PNPSR foi construída com base nos 

dados do censo realizado nos anos 2007 e 2008, publicado em 2008, que foi realizado por 

uma empresa particular, encomendado pelo MDS. Essa pesquisa de caráter censitário teve 

abrangência nacional, com exceção de algumas cidades que já haviam realizado um 

levantamento da população em situação de rua, como Belo Horizonte, São Paulo, Recife e 

Porto Alegre. 

Como consequência do trabalho de quatro anos, em 2009 foi publicado o decreto nº 

7.053, que institui a PNPSR. Uma conquista para o MNPR, já que esteve presente no 

processo de elaboração, juntamente com outros setores da sociedade civil, bem como 

representantes governamentais. Quando se reflete sobre os princípios, as diretrizes e os 

objetivos desse decreto, percebe-se a tentativa de não mais reafirmar a exclusão dessa 

população de direitos sociais básicos para a sobrevivência.  Por exemplo, o decreto prevê 

como princípios: a igualdade, equidade, respeito à dignidade da pessoa humana, direito à 

convivência familiar e comunitária, valorização e respeito à vida e à cidadania dessas pessoas, 

além de atendimento humanizado e universalizado. 

A PNPSR propõe, também, ações estratégicas e formas concretas de pôr em prática os 

princípios e diretrizes em todas as dimensões de atuação, como direitos humanos, trabalho e 

emprego, desenvolvimento urbano/habitação, assistência social, educação, segurança 
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alimentar e nutricional, cultural, e saúde. É importante ressaltar, também, a ênfase no 

território como característica norteadora da política. Como discuti no tópico anterior, a 

urbanidade é uma característica fundamental da população em situação de rua, o que implica 

outras especificidades que dependem das particularidades da cidade e de suas regiões (Lima, 

2014). 

Em análise da PNPSR, percebe-se uma tentativa progressista de apaziguar uma dívida 

histórica do Estado com a população em situação de rua. Entretanto, o que se vê na realidade 

dos serviços que fomentam tais políticas é a reprodução de uma lógica assistencialista e 

centralizada, num conjunto de ações que se dão isoladas, o que acaba por não enfrentar as 

condições de reprodução do próprio fenômeno. Assim, como também discuti anteriormente, 

as formas de atuação do Estado servem à ordem do capital (Almeida et al., 2014). 

Por outro lado, é possível também evidenciar avanços a partir da PNPSR. Em 

Natal/RN, alvo deste estudo, o MNPR possui inserção no Conselho de Saúde, com 

representação nos três níveis de governo: município, estado e união, assim, participando da 

elaboração e controle social das ações em saúde. Além disso, existem equipamentos 

específicos para o atendimento à população em situação de rua, como os Centros de 

Referência em Assistência Social Especializados para a População em Situação de Rua 

(Centro POP), nos municípios de Natal e Parnamirim, e o Albergue Municipal de Natal 

(Almeida et al., 2014). Ainda, em Natal, há o Consultório na Rua (CnaR), equipamento da 

atenção básica, objeto desta pesquisa, que será tratado mais a fundo no presente trabalho. 

Entretanto, a atenção dada a essa população é ainda limitada tanto no que diz respeito 

à garantia de direitos por meio das políticas sociais, quanto na produção de informações sobre 

os mesmos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por exemplo, só veio a 

realizar um censo sobre a população em situação de rua em 2013, porém de cunho 
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experimental, no Rio de Janeiro (Lima, 2014). Esse foi o primeiro censo realizado por um 

órgão público acerca da população em situação de rua. 

Quanto ao acesso aos direitos, permanecem as dificuldades referentes às 

especificidades desse segmento, como ausência de moradia, de documento de identificação, 

em alguns casos, e de vínculos formais de trabalho, do acesso à saúde e à educação, de 

segurança. Essa realidade, na cidade do Natal/RN, fica evidente a partir das pesquisas de 

Almeida et al. (2014), Almeida (2015), Bezerra (2014), Lima (2014) e Silva (2015), além dos 

projetos oriundos do núcleo Gentileza/CRDH.
3
 

Por fim, é possível concluir neste capítulo que, como expressão radical da questão 

social, a população em situação de rua contempla um conjunto de características que 

representam as condições mais nefastas da reprodução capitalista. Assim, isso implica todo 

um conjunto de necessidades de políticas sociais multidimensionais. No entanto, essas 

políticas, além de não irem de encontro à estrutura de reprodução de tais características, 

muitas vezes fomentam a manutenção de estigmas e são sujeitas aos delineamentos das ações 

do Estado dentro da ordem neoliberal, que lhes delega um projeto mínimo e compensatório. 

Por essas características, temos o MNPR como um exemplo de que as conquistas de direitos 

são ainda incipientes e dependem da articulação, das mobilizações e das lutas no campo 

social. 

  

                                                      
3
O núcleo Gentileza, criado em 2012 pelo Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH) do município de 

Natal/RN, estruturou-se para atender e promover ações voltadas para a população em situação de rua, como 

caráter político de articulação na rede intersetorial e assessoria ao MNPR, além de desenvolver ações de pesquisa 

e extensão ligadas à UFRN. 
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2. Atenção à saúde e garantia de direitos à população em situação de rua 

 

Neste capítulo, contextualizo a emergência do equipamento Consultório na Rua 

(CnaR), detalhando sua relação com a população em situação de rua e com a Política 

Nacional para a Inclusão Social da População em Situação de Rua (PNPSR). Primeiramente, 

discuto acerca da proposta de atenção à saúde constitutiva do Sistema Único de Saúde (SUS), 

enfocando algumas de suas diretrizes, para, em seguida, discutir a constituição e as 

características da Atenção Básica (AB) em Saúde e a relação com as demandas específicas da 

população em situação de rua, a partir de seu contexto, que foram trabalhadas no primeiro 

capítulo. 

Além disso, discuto o percurso de construção do equipamento do CnaR dentro das 

políticas de saúde, passando da inserção na atenção à saúde mental, em que era mais 

diretamente ligado às ações sobre álcool e outras “drogas”, para a rede de atenção básica à 

saúde. Por fim, discuto os princípios que regem tal equipamento a partir de sua inserção nos 

cuidados básicos em saúde. 

 

2.1. Atenção à saúde: o SUS e seus princípios 

 

Para avançar neste tema, é importante entender o que é e como se constitui o Sistema 

Único de Saúde (SUS). É importante ter em vista que a constituição do SUS, tal como é hoje, 

está atravessada pelas mudanças políticas, econômicas e sociais que se deram ao longo da 

história recente do país. Este percurso histórico é visto em diversas obras (Giovanella, 

Escorel, Lobato, Noronha, & Carvalho, 2012; Lima, Gerschman, Edler, & Suárez, 2005; 

Paim, 2015) e nelas é discutido exaustivamente, não sendo objetivo deste trabalho realizar o 
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mesmo. Aqui, serão debatidos, prioritariamente, diretrizes e princípios norteadores das 

práticas voltadas para a saúde, que foram considerados mais fortemente relacionados com o 

objeto da presente pesquisa. 

O SUS é definido por Paim (2015) como um 

 

Conjunto de ações e serviços públicos de saúde, compondo uma rede regionalizada e 

hierarquizada, organizada a partir das diretrizes da descentralização, integralidade e 

participação da comunidade. E, portanto, uma forma de organizar as ações e os 

serviços de saúde no Brasil, de acordo com os princípios, diretrizes e dispositivos 

estabelecidas pela Constituição da República e pelas leis subseqüentes (...) 

corresponde a um sistema público de saúde formado por órgãos e instituições federais, 

estaduais e municipais (...). Integram também o SUS os órgãos e instituições da 

chamada administração indireta, a exemplo das autarquias, fundações e empresas 

públicas. Assim, serviços e estabelecimentos de saúde vinculados à administração 

indireta poderiam gozar de maior autonomia de gestão, adequando-se melhor à 

natureza e às especificidades das ações de saúde. A iniciativa privada pode participar 

do SUS, em caráter complementar, mediante contrato regido pelo direito público. 

Nesse sentido, os serviços privado e filantrópicos contratados funcionam como se 

públicos fossem (pp. 35-36). 

 

 

O surgimento do SUS veio com a Constituição de 1988, a fim de garantir a saúde 

como “direito de todos e dever do Estado”, sendo regulamentado pelas leis nº 8.080/1990 e nº 

8.192/1990. Assim, pensada como uma dimensão da cidadania, a saúde é um direito de todas 

as pessoas, independente de mérito, falta de condições econômicas, poder aquisitivo ou 

filantropia (Paim, 2015). Dessa maneira, a proposta do SUS faz contraponto às tendências 

liberalizantes no campo das políticas sociais que sinalizavam, especialmente nos países 

europeus, uma mercantilização dos direitos sociais. Visando a garantia universal do acesso à 

saúde, cabia ao Estado criar condições de acesso à promoção da saúde (Bartolomei, Carvalho, 

& Delduque, 2003). Dessa maneira, tem-se o entendimento que 

 

os princípios e diretrizes do SUS devem ser compreendidos a partir de uma 

perspectiva histórica e epistemológica, constituindo-se como um produto resultante de 

um processo político e que expressa concepções sobre saúde e doença, direitos sociais, 

gestão, as relações entre as esferas de governo do país, entre outros (Matta, 2007, p. 

61). 
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Nesse sentido, os objetivos do SUS consistem em prestar assistência à população por 

meio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, fazendo com que essas ações 

aconteçam de forma integrada. Assim, para alcançar tais objetivos, o SUS estabeleceu 

princípios e diretrizes norteadores das práticas, dentre os quais estão: universalidade, 

equidade, integralidade, descentralização, regionalização, hierarquização e participação da 

comunidade (Matta, 2007). 

A partir desses princípios, em conformidade com a iniciativa de garantia do direito à 

saúde, as ações devem considerar as especificidades de cada comunidade, a fim de reverter 

condições de desigualdade no acesso a esse direito. Além disso, deve-se considerar os 

usuários numa perspectiva integral e ativa no processo de saúde, analisando o contexto 

relativo às ações, em contraposição às práticas que isolam o indivíduo e seus sintomas de suas 

relações socioambientais e a uma postura medicalizante, em que o profissional de saúde toma 

as decisões sem dar voz ao sujeito.  

Tais orientações possuem como fundamento o conceito de saúde ampliada, que 

destaca a relevância do social na determinação do processo de saúde e considera a implicação 

da determinação social sobre a qualidade de vida dos indivíduos (Ministério da Saúde, 2010). 

Logo, trata-se do enfrentamento de um paradigma que teria como foco o organismo biológico, 

fora da complexidade das relações sociais. Tal perspectiva ampliada de saúde considera como 

parte dos processos de saúde-doença os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, 

psicológicos e comportamentais. 

Ao considerar essas dimensões dos processos saúde-doença, os fundamentos do SUS 

atentam para os Determinantes Sociais da Saúde (DSS), considerando que as condições de 

vida e trabalho dos indivíduos e de grupos têm implicação direta para as condições de saúde 

(Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde, 2008). A análise de tais 
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determinantes tem, assim, um papel central para poder garantir uma atuação mais efetiva na 

reversão das iniquidades que estão por trás das situações de saúde da população, identificando 

seus mecanismos e formas de reprodução (Buss & Pellegrini, 2007). 

A reflexão sobre a saúde a partir de seus determinantes sociais é relevante no recorte 

deste trabalho, já que os profissionais que trabalham com a população em situação de rua 

atuam num contexto em que o peso da desigualdade social e as marcas da questão social são 

notórios, nas condições de saúde e nas demandas apresentadas pela população. A garantia do 

acesso à saúde a essa população não pode abrir mão de uma análise rigorosa de tais 

determinantes. 

Ademais, justamente por levar em conta tais determinantes multifacetados dos 

processos de saúde-doença, as ações voltadas para este campo não podem ocorrer de forma 

isolada. Assim, outro aspecto fundamental da atenção à saúde é a intersetorialidade 

(Ministério da Saúde, 2005), que implica outros campos das políticas públicas, tais como 

habitação, segurança, educação, saneamento, emprego e renda, em diálogo e atuação conjunta 

no desenvolvimento de estratégias de atuação.  

A complexidade dos princípios do SUS e dos processos de saúde a serem levados em 

conta, os determinantes sociais dos mesmos, as especificidades territoriais e a necessidade de 

uma perspectiva integralizada colocam para os profissionais um conjunto de desafios para a 

realização das ações. Esses desafios possuem recortes de tempo e espaço que extrapolam as 

orientações mais imediatas das formações em saúde. Destarte, se preconiza o processo de 

educação permanente como uma forma de os profissionais sempre se atualizarem, analisarem 

suas práticas e ressignificarem os contextos de atuação (Sarreta, 2009). 

Além da orientação para a permanente reflexão crítica, outro princípio norteador das 

práticas que merece destaque e possui grande relevância para o contexto deste trabalho é a 

Educação Popular em Saúde. Por compreender que a visão ampliada de saúde e a 
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consideração de seus determinantes sociais implicam uma participação ativa do sujeito, 

rompendo com o modelo médico tradicional, o Ministério da Saúde lançou a Política 

Nacional de Educação Popular em Saúde (2013). Por essa vertente de atuação, a partir da 

reflexão conjunta entre profissionais e usuários, considerando os saberes locais, busca-se 

articular os processos de saúde-doença ao campo dos direitos e da cidadania, construindo um 

olhar amplo e crítico acerca da realidade em que acontecem tais processos (Bonetti, Chagas, 

& Siqueira, 2014). A prática da educação popular em saúde, dessa forma, está em 

consonância com a transformação das formas do cuidado em saúde que orientam a 

implementação do SUS, tendo em vista que, no propósito de prevenção e promoção de saúde 

é fundamental o desenvolvimento de uma corresponsabilização e de uma autonomia dos 

sujeitos. 

Por fim, vale destacar que, como forma de articular as práticas e com vistas a garantir 

a atenção à saúde de forma integral, o sistema se organiza em três níveis: Atenção Básica, 

Média Complexidade e Alta Complexidade. Os CnaR se situam no primeiro nível de atenção 

e, por essa razão, no próximo tópico discutirei mais detidamente a AB.  

 

2.1.1. Atenção Básica (AB): os desafios no atendimento à população em situação de rua 

 

Para entendera trajetória do Consultório na Rua (CnaR) como um equipamento que 

atende à população em situação de rua, primeiramente, temos que compreender a AB, suas 

diretrizes e a relação com as demandas específicas da população em situação de rua, 

dialogando com as questões já pontuadas no capítulo anterior. 

A partir da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), do ano de 2012, a AB é 

definida como 
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um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a 

proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a 

redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção 

integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e 

condicionantes de saúde das coletividades. É desenvolvida por meio do exercício de práticas 

de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas 

a populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, 

considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. Utiliza 

tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e 

necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu território, observando critérios 

de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de 

saúde ou sofrimento devem ser acolhidos. (Ministério da Saúde, 2012a, p. 19). 

 

 

As estratégias incluídas na AB, pela PNAB, são: Estratégia Saúde da Família (ESF); o 

Brasil Sorridente (Política Nacional de Saúde Bucal); Melhor em Casa (Serviço de Atenção 

Domiciliar); Política Nacional de Alimentação e Nutrição; Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares; Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde; 

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade na Atenção Básica (PMAQ-AB); 

Programa Telessaúde Brasil Redes; Equipes de Consultórios na Rua; Programa Saúde na 

Escola (PSE); Projeto de Expansão e Consolidação da Estratégia Saúde da Família 

(PROESF), entre outros programas, ações e estratégias (Ministério da Saúde, 2012a). 

Destarte, essas estratégias e políticas têm o propósito de trabalhar em rede.  Assim, as 

redes de atenção à saúde (RAS) são definidas como 

 

organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vinculados entre si por 

uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e 

interdependente, que permitem ofertar uma atenção contínua e integral a determinada 

população, coordenada pela APS [Atenção Primária à Saúde] (Mendes, 2011, p. 82). 

 

 

Dois aspectos importantes merecem destaque para o presente estudo: a AB se constitui 

como primeiro nível de atenção em saúde, sendo, preferencialmente, a porta de entrada para o 

atendimento nas RAS; além disso, a AB se propõe a cuidar da população no ambiente em que 

vive. Isso implica o conceito de território, visto como primordial para as ações e serviços de 
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saúde, que devem acontecer na comunidade onde se localiza o equipamento, tendo como 

objetivo potencializar características, tanto físicas como sociais, inerentes à localidade, 

tornando mais acessível o acolhimento e acesso à saúde.  

Alguns exemplos de práticas que a equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) deve 

realizar são: mapear e conhecer as pessoas do território que lhe corresponde, os problemas de 

saúde e as situações de risco existentes; planejar, conforme o mapeado, atividades para o 

enfrentamento dos condicionantes locais dos processos de saúde/doença; e desenvolver ações 

relativas ao que foi identificado (Ministério da Saúde, 2012a).  

Vale elucidar que as práticas de saúde por parte da AB estão em condição de 

contradição. Ao mesmo tempo em que ela se propõe a trabalhar o conceito de saúde de forma 

ampliada, considerando a saúde não somente condição de não doença, ela também focaliza a 

atuação em determinadas populações de maior risco epidêmico para controle dos índices de 

saúde. Isso limita as ações ao enfrentamento de doenças específicas a partir de levantamentos 

epidemiológicos, levando à constatação de que “entre a intenção e o gesto, entre a letra da lei 

ou portaria e a implementação real da política, sempre ocorrem defasagem e diferenciação” 

(Giovanella & Mendonça, 2012, p. 539). 

Assim, se por um lado é esperado que a atenção à saúde respondesse às demandas 

vindas da sociedade acerca de suas condições de saúde, por outro, também se espera que o 

sistema se estruture de forma a agir de acordo com uma perspectiva que vai de encontro às 

tendências focalizadoras, apoiadas nos indicadores epidemiológicos (Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde, 2015). Então, pela própria discussão do capítulo anterior, verifica-se 

que a resposta do Estado à questão social, no que tange a saúde, acaba sendo a fragmentação e 

focalização dentro do sistema de saúde, em contraponto a alguns princípios do SUS, como o 

de universalização. 
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O debate do modelo focalizado e segmentado das políticas de saúde, condizente com a 

perspectiva neoliberal, versus o modelo de universalidade proposto pelo SUS, são discussões 

que vão além do âmbito deste trabalho. Entretanto, é importante salientar que a perspectiva 

desta pesquisa sustenta a importância e defesa do SUS como está previsto na Constituição de 

1988 e a possibilidade real de garantias de direitos de acesso universal à saúde. 

Nesse cenário, é importante observar como a garantia de acesso à saúde está – ou não 

está – presente na relação estabelecida entre o Estado brasileiro e a população em situação de 

rua. Mais do que isso, é importante discutir como se dá essa relação. Assim, tomando como 

referências a pesquisa realizada em 2008 pelo MDS e a PNPSR, pode-se fazer um recorte das 

informações referentes aos dados ligados à saúde e entender como são realizadas as ações 

direcionadas a esse segmento populacional. 

Dos dados referentes às demandas de saúde, pode-se usar como exemplo aqueles 

retirados da Pesquisa Nacional sobre População em Situação de Rua, desenvolvida pelo MDS 

em 2008. Segundo essa pesquisa, de um total de 31.922 pessoas em situação de rua, 

constatou-se que 29,7% tinham algum problema de saúde, sendo os mais recorrentes: 

hipertensão; problemas psiquiátricos/mentais; HIV/Aids; e problemas de visão/cegueira 

(MDS, 2008). 

Outro fato interessante a destacar é que, dos entrevistados, 18,7% fazem uso de algum 

medicamento, sendo os postos/centros de saúde as principais vias de acesso a esses. E, 

quando doentes, 43,8% dos entrevistados procuram o hospital/emergência enquanto que 

27,4% procuram o posto de saúde. 18,4% dos entrevistados afirmam ter sofrido 

discriminações ao receber atendimento na rede de saúde. Também vale desta que a rua foi 

apontada como o principal local utilizado pela população em situação de rua para realizar suas 

práticas de higiene: banho (32,6%) e necessidades fisiológicas (32,5%) (MDS, 2008). 
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Esses dados salientam tendências que apontam características relevantes para pensar as 

políticas de saúde para essa população, tais como a ligação entre os tipos de enfermidades e a 

condição de rua e a distância entre a população em situação de rua e os serviços de saúde 

ligados à AB. A busca prioritária pelo hospital, no lugar dos serviços de AB – como as UBS –

, é decorrente, em grande parte, da discriminação que sofrem nesses serviços, o que se torna 

mais um fator de limitação do acesso aos direitos básicos. Outra violação vista nos dados é a 

falta de estruturas públicas para essa população realizar suas necessidades fisiológicas e de 

higiene pessoal, sendo a rua o lugar que lhes acolhe e lhes expõe. Em síntese, são dados de 

extrema relevância para pensar as especificidades de demandas de saúde nesse contexto e as 

ações pretendidas pelos dispositivos de saúde. 

Vale citar também outros problemas clínicos comuns junto à população em situação de 

rua. São estes: problemas nos pés, infestações como piolhos de corpo e cabeça, escabiose, 

tuberculose, DST, HIV, gravidez de alto risco, hipertensão, diabetes mellitus e doença 

pulmonar obstrutiva crônica, álcool e “drogas” e saúde bucal (Ministério da Saúde, 2012b). 

Além disso, os dados da pesquisa mostraram a face alarmante da relação do Estado 

com a população em situação de rua. Grande parte dos entrevistados apresentou histórico de 

internação em instituições, sendo 28,1% em casa de recuperação de “dependentes químicos”;
1
 

27,0% em abrigo institucional; 17,0% em casa de detenção; 16,7% em hospital psiquiátrico; 

15,0% em orfanato; e 12,2% em Fundação Estadual para o Bem Estar do Menor (FEBEM) ou 

instituição equivalente (MDS, 2008). 

                                                      
1
 O termo "dependente químico" foi utilizado na pesquisa referida acima (MDS, 2008), entretanto, o presente 

trabalho considera tal termo controverso. Além de carregar consigo vários estereótipos de ordem pejorativa, 

como, por exemplo, "doente", traz a ideia de que todas as pessoas que fazem uso/abuso de qualquer substância 

psicoativa são dependentes daquela substância. Isso vai de encontro às ideias e pesquisas do pesquisador 

neurocientista Carl Hart (2014), que afirma em seus estudos que cerca de 80% a 90% das pessoas que usam 

drogas como o crack ou a heroína não são “viciadas”. Assim, é questionável se as pessoas que estão fazendo uso 

desses espaços, que se denominam casas de recuperação de “dependentes químicos”, são dependentes de 

determinadas substâncias. 
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Esses dados, aliados aos relativos às demandas de saúde, são ilustrativos daquilo que 

já foi salientado. Se, por um lado, há um descaso histórico na garantia de acesso aos direitos e 

na oferta de políticas sociais para a população em situação de rua, por outro lado, quando se 

ocupou desse segmento populacional, foi pelas mãos de ordem punitiva e higienista, ora 

prendendo em nome da “segurança pública”, ora prendendo em nome da “saúde”. 

Diante do exposto, o MNPR, por meio da PNPSR, em 2009, vem na tentativa de 

propor e buscar a garantia de acesso à saúde da população em situação de rua, sendo diretivos 

nas resoluções e ações propostas. Como recorte da saúde, nessa política, pode-se destacar: 

garantia da atenção integral à saúde e adequação das ações e serviços existentes; 

fortalecimento das ações de promoção à saúde; fortalecimento das ações de atenção à saúde 

mental das pessoas em situação de rua, em especial aqueles com transtornos decorrentes do 

uso de álcool e outras “drogas” (Centros de Atenção Psicossocial [CAPS] I, II, III e AD); 

instituição de instâncias de organização da atenção à saúde para a população em situação de 

rua nas três esferas do SUS; inclusão no processo de educação permanente em saúde dos 

gestores e trabalhadores de saúde; divulgação do canal de escuta do usuário– Sistema 

Nacional de Ouvidoria, Disque-Saúde (0800611997) – junto à população em situação de rua, 

bem como das demais instâncias de participação social; apoio às iniciativas de ações 

intersetoriais que viabilizem a instituição e manutenção de Casas de Apoio ou similares 

voltadas para pessoas em situação de rua, em caso de alta hospitalar, para assegurar a 

continuidade do tratamento; incentivo a produção de conhecimento sobre a saúde desta 

população e aos mecanismos de informação e comunicação; apoio à participação nas 

instâncias de controle social do SUS e ao processo de mobilização junto aos movimentos 

sociais representantes dessa população; na seleção de agentes comunitários de saúde, 

considerar como um dos critérios a participação de pessoas em situação de rua e apoiadores 

(PNPSR, 2009). 
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Com efeito, destaca-se a ação do MNPR, cuja inserção dentro da construção da 

PNPSR foi essencial, pois conseguiu trazer para a cena as especificidades da população em 

situação de rua, que pesam na elaboração dos dispositivos e das ações. Tais especificidades, 

apontadas no Manual sobre o cuidado à saúde junto à população em situação de rua (2012b), 

são: violências, alimentação incerta e em baixas condições de higiene, água de baixa 

qualidade e pouco disponível, privação de sono e de afeição, variações climáticas, cobertura 

limitada pelas equipes de Saúde da Família, falta de tempo para buscar atendimento para o 

cuidado da saúde, internação e alta em serviços de saúde, adesão ao tratamento e 

acompanhamento (Ministério da Saúde, 2012b). 

No contexto de Natal/RN, com o advento do MNPR, os espaços políticos importantes 

estão sendo ocupados, tais como o assento no Conselho de Saúde e a participação de 

representantes na elaboração das ações de saúde realizadas pela Secretaria Estadual de Saúde 

Pública (SESAP) (Almeida et al, 2014). Outro aspecto do contexto natalense é a escassez de 

estudos sobre esse fenômeno a partir do recorte da saúde. Ainda assim, alguns trabalhos são 

desenvolvidos, como o do núcleo Gentileza, por meio do projeto de pesquisa, iniciado em 

2013, vinculado ao departamento de Psicologia da UFRN, Direitos Humanos e População em 

Situação de Rua na cidade de Natal: Investigando limites e possibilidades de vida, que tem 

como proposta conhecer a população em situação de rua na cidade de Natal do ponto de vista 

psicossocial. Nessa pesquisa, foram realizadas 162 entrevistas, utilizando um questionário 

com perguntas fechadas e histórias de vida, além de 40 oficinas e rodas de conversa com 

pessoas em situação de rua (Amorim, 2014). 

A pesquisa realizada em Natal pelo núcleo Gentileza do CRDH não se difere tanto nos 

dados obtidos, se comparada à pesquisa nacional (Amorim, 2014). O problema de saúde mais 

relatado se refere às questões de saúde mental, problemas nos “nervos” e “dependência”, 

contabilizando 75,3% de participantes que relataram pelo menos um desses problemas, 
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seguidos por 37,7% que mencionaram problemas odontológicos. Ao que se refere ao acesso a 

serviços da rede de saúde e assistência social, 25% dos entrevistados afirma não acessar 

qualquer serviço de saúde, mesmo quando necessita. Na rede de saúde, o acesso vem primeiro 

por meio dos hospitais gerais (24, 1%) e, em seguida, das unidades básicas (20,4%). Outro 

dado interessante é o quantitativo de pessoas em situação de rua que relata ter algum 

problema de saúde durante o momento da entrevista: 76%.  

Considerando todas as particularidades do território no qual foi realizada a pesquisa e 

refletindo sobre o conteúdo exposto acima, considera-se que a dinâmica do binômio situação 

de rua-saúde é sintetizada no seguinte trecho do Manual Sobre o Cuidado à Saúde Junto a 

População em Situação de Rua: “a vida na rua pode ser abordada como causa ou 

consequência de problemas de saúde. Há quem vá viver na rua e, por isso, adoeça; e há quem 

adoeça e, por isso, vá viver na rua” (Ministério da Saúde, 2012b, p. 51). Ademais, ainda há 

todo um conjunto de olhares não lançados sobre a vida na rua e as condições de saúde, em 

função da escassez de trabalhos científicos. 

Portanto, destaca-se a importância da AB como veículo de mediação de acesso da 

população em situação de rua ao direito à saúde, em razão de ter sido proposta como porta de 

entrada e principal estratégia de atenção à saúde no SUS. Contempla, ainda, uma gama 

considerável das demandas de saúde desta população, bem como entende seus instrumentos, 

ações e atores. Sob tal perspectiva, a AB é fundamental para compreender os avanços e as 

barreiras para superar vulnerabilidades e desigualdades históricas que afligem a população em 

situação de rua. 
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2.2. Os Consultórios de/na Rua: da saúde mental à atenção básica 

 

A partir do resgate das demandas de saúde da população em situação de rua, pelo viés 

do conceito de saúde ampliada e de que o atendimento desse segmento populacional se faz 

pela AB, este tópico se volta para a análise do equipamento da saúde que foi criado para 

trabalhar diretamente com estas demandas, o Consultório na Rua (CnaR). 

A partir da portaria nº 122, de 2011, do Ministério da Saúde, os CnaR passaram a ser 

adotados pelo Ministério da Saúde na Atenção Básica à Saúde. Uma das características dessa 

estratégia foi ter incorporado em sua construção elementos que são oriundos da Saúde Mental 

e da Estratégia de Saúde da Família (ESF), que discutirei abaixo. E, para isso, é necessário 

entender a emergência dessa estratégia considerando dois dispositivos anteriores, que 

serviram como projetos embrionários: o Consultório de Rua (CR) e o Programa Saúde da 

Família Sem Domicílio (PSF Sem Domicílio).  

O olhar sobre a população em situação de rua, como já mencionado em capítulo 

anterior, esteve marcado por um viés higienista e criminalizante, mesmo considerando as 

políticas sociais voltadas para tal grupo. Essas características são indissociáveis da associação 

entre população em situação de rua e políticas sobre “drogas”. Essas últimas sempre se 

prontificaram a fazer a “guerra às drogas”, tendendo a pesar sobre o usuário a repressão 

policial e moral.
2
 

O Estado, com um histórico omisso em relação à população em situação de rua, ao se 

manifestar com políticas para esse segmento, o fez por criação de uma política focalizada e 

moralista sobre “drogas”, mapeando as necessidades de saúde da população em situação de 

                                                      
2
 Vale salientar, aqui, que mesmo que a Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (SENAD) tenha tido 

figuras representativas, que levavam em consideração a discussão das “guerras às drogas” e redução de danos, 

como o antigo secretário Leon Garcia, a política sobre “drogas”, na letra da lei, ainda se pauta na repressão e/ou 

na higienização das pessoas que usam “drogas”. Mesmo com a alteração da lei, em 2009, ainda se manteve esse 

caráter proibicionista e higienista.  
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rua somente pela vertente do consumo de “droga”. Assim, o viés das primeiras políticas nessa 

seara mantém forte proximidade com algumas vertentes do campo da saúde mental. 

Dessa forma, a abordagem à população mais pobre variou de acordo com as 

transformações que permearam o combate às “drogas”. Vale salientar a própria contradição da 

política, que por um lado busca atender, minimamente, uma população que é excluída de 

todas as formas de acesso a direitos pela ordem normativa que nos rege e, por outro, 

visualiza-se mais uma forma de focalização da política para minimizar as questões da 

população em situação de rua em uma questão direcionada à “droga”. Por conseguinte, as 

políticas de atenção à população em situação de rua também foram sensíveis às mudanças 

ocorridas no seio da saúde mental e na atenção aos usuários de álcool e outras “drogas”. 

Em 2003, foi lançada a Política de Atenção Integral ao Usuário de Álcool e Drogas 

pelo Ministério da Saúde, que foi revisada em uma segunda publicação (2004). A partir daí, 

são previstos serviços específicos para os usuários. A política pública brasileira passa a incluir 

o direito à assistência aos usuários de saúde mental, incluindo os relativos ao consumo de 

álcool e “drogas” (Reis & Garcia, 2008), assumindo, assim, a responsabilidade do Estado em 

prevenir, tratar e reabilitar essas pessoas. Portanto, pelo prisma da saúde, os usuários de 

“drogas” são uma questão de saúde pública (Ministério da Saúde, 2004). Como tal, o 

atendimento a essa população é feito por meio dos dispositivos de saúde mental – nesse caso 

específico de dispositivos de tratamento, pode-se destacar os Centros de Atenção Psicossocial 

de álcool e outras drogas (CAPS ad), além de uma “rede estratégica de serviços extra-

hospitalares de atenção aos pacientes com esse tipo de transtorno, articulado à rede de atenção 

psicossocial” (Garcia, Leal, & Abreu, 2008, p. 271). 

Baseada nos princípios da Reforma Psiquiátrica, a saúde mental trouxe para discussão 

pública a inserção dos pacientes psiquiátricos na sociedade e, nesse escopo, o usuário de 

“drogas”. Num contexto em que se articularam as lutas pela reforma, a constituição 
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democrática de 1988 e a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990 e lei nº 8.142/1990), foi 

possível o desdobramento no campo da prevenção e tratamento de um conjunto de propostas 

de enfrentamento à questão das “drogas”. 

Para tanto, o Plano Emergencial de Ampliação do Acesso ao Tratamento e Prevenção 

em Álcool e outras Drogas (PEAD, 2009-2010) estabelece como necessário instituir e 

elaborar dispositivos de saúde que componham a rede de atenção para atender a população 

usuária de “drogas”, que promovam ações de atenção básica no espaço da rua. Isso tem o 

propósito de aproximar a população em situação de rua, mais especificamente aqueles que se 

apresentam como usuários de “drogas”, a partir de intervenções mais efetivas e integradas ao 

contexto desta população (PEAD, 2009-2010). 

A principal estratégia norteadora adotada pelo Ministério da Saúde para os usuários de 

álcool e outras “drogas” é a redução de danos (RD). A iniciativa busca uma forma de 

intervenção em saúde pública que ultrapasse a perspectiva moralista e antidrogas que 

acompanhava as estratégias até então (Santos & Oliveira, 2012). Essa estratégia foi adotada 

pelo Ministério da Saúde, em 1994, como princípio de prevenção da AIDS, DSTs e hepatites 

entre usuários de “drogas” injetáveis. Entende-se por redução de danos “políticas, programas 

e práticas que visam primeiramente reduzir as consequências adversas para a saúde, sociais e 

econômicas do uso de drogas lícitas e ilícitas, sem necessariamente reduzir o seu consumo” 

(International Harm Reduction Association [IHRA], 2010, p.1). 

A redução de danos é uma lógica de atuação que observa o fenômeno das substâncias 

psicoativas em sua complexidade, tendo a preocupação de entender o individuo dentro de uma 

totalidade sócio-histórica. O entendimento da prática de RD vai além de causa/consequência 

do uso/abuso de substância psicoativa, passa por uma relação de autocuidado e saúde (IHRA, 

2010). Para tanto, RD “requer um arcabouço teórico-metodológico amplo e interdisciplinar 

que inclua os saberes de diversas áreas para que não fique restrita ao excesso de pragmatismo 
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e a compreensões desvinculadas e desconectadas da totalidade social” (Santos, Soares, & 

Campos, 2010, p.1007). Dessa forma, esse princípio busca colocar o sujeito no centro de sua 

prática, oferecendo-lhe protagonismo e possibilitando a discussão de outras formas de 

consumo que envolvam menor risco ao usuário, levando em conta suas necessidades e 

projetos de vida. Em suma, 

 

trabalhar numa lógica de redução de danos significa ter de encarar abertamente limites 

e possibilidade de incluir nas reflexões e intervenções em saúde as dores, prazeres, 

desejos, ambiguidades, contradições, alegrias, entre tantas coisas que podem surgir no 

encontro de dois sujeitos e que podem nos levar muito além de qualquer preceito 

moral que tenhamos, incidindo assim no que de mais precioso pode existir na clínica, 

que é a possibilidade de criar diferentes sentidos para vida (Trino, Machado,& 

Rodrigues, 2015, p.42). 

 

Assim, as estratégias de RD devem ser, nesse sentido, estratégias que abram espaço 

para o saber popular e atuem a partir das demandas dos usuários para a política. Elas 

provocam ruptura nos tradicionais paradigmas médicos centrados na doença e valorizam a 

autonomia do usuário em relação à sua saúde. Não se trata, aqui, de idealizar o modelo. Ao 

contrário, o que ele permite é identificar as dificuldades e reais possibilidades de intervenção 

e a abertura para o diálogo entre executores e beneficiários das intervenções. Não há como 

pré-estabelecer um formato adequado e classificá-lo como RD. 

Surge, nesse contexto, o Consultório de Rua (CR), que integra a rede de saúde como 

um dispositivo de saúde mental, referenciado pelas diretrizes do SUS, da Reforma 

Psiquiátrica e da RD. Assim, as estratégias de atuação partem da premissa de que a população 

usuária, devido ao contexto de vulnerabilidade, não precisa aderir ao tratamento tradicional da 

abstinência, se não quiser – será acolhida pela equipe mesmo que não deseje parar o uso da 

“droga”. 

Esse dispositivo atuava “fora das paredes da instituição”, ou seja, sua atuação era feita 

diretamente na rua, no contexto cotidiano da população; e juntamente com os usuários é 
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construído o plano de ação dos profissionais. Para tanto, a diversidade das categorias 

profissionais proposta para formação da equipe vinha na tentativa de trazer mais escuta para a 

demanda. Outro fator para tal era o papel do CR como ligação entre as diversas instituições 

públicas, podendo aproximar a população em situação de rua de uma maior inserção nos 

direitos fundamentais, como acesso à saúde e à assistência social. 

É importante destacar o pioneirismo da proposta em âmbito de política de Estado no 

Brasil, no que diz respeito a pensar a RD como modelo de intervenção para uma população 

tradicionalmente desassistida e sobre a qual as intervenções sempre se basearam na 

abstinência. Por conseguinte, era um modelo que buscava promover uma aproximação entre 

essa população e os serviços de saúde. 

Contudo, vale ressaltar que o CR é classificado como dispositivo de saúde mental, e 

não de AB, mesmo que esse dispositivo se propusesse a agir como conexão na rede entre o 

usuário e as outras instituições de saúde. O PEAD é bem claro sobre o fato desse equipamento 

de saúde ser direcionado à população em situação de rua que é usuária de “drogas”, sendo até 

simplista, se pensada a amplitude e complexidade do contexto dessa população. 

Outro dispositivo que trabalhava as demandas de saúde da população em situação de 

rua era o Programa Saúde da Família Sem Domicílio (PSF Sem Domicílio), que surgiu em 

2004, em três capitais diferentes (Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de Janeiro), com a 

proposta de práticas assistenciais da AB, como a promoção da saúde, com tratamento e 

exames clínicos, de forma itinerante, atendendo, assim, a população em situação de rua 

(Londero, Ceccim, & Bilibio, 2014; Manchini, 2015; Munaretti, 2015). A equipe era formada 

por um médico, um enfermeiro, um técnico em enfermagem e seis agentes comunitários, e a 

formatação era similar a de uma unidade básica tradicional. Entretanto, é difícil tecer 

avaliações sobre a atuação desse dispositivo, pois a literatura acadêmica sobre esse é escassa. 
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A partir do exposto, a junção das experiências do CR e PSF Sem Domicílio resultou 

na reformulação das políticas de saúde voltadas para a população em situação de rua, que 

culminou no dispositivo Consultório na Rua (CnaR). O CnaR é um dispositivo da AB, que 

atua diretamente com a população em situação de rua e que tem a RD como uma das 

diretrizes norteadoras de suas práticas. Assim, por definição, os CnaR devem 

 

ser porta de entrada preferencial, propiciar atenção integral e longitudinal e 

coordenar o cuidado, prestando atenção à saúde da população em situação de rua 

(PSR) in loco. Porém, quando necessário, deverá atuar em parceria com as equipes 

da Unidade Básica de Saúde responsável pelo território do campo de atuação onde 

for realizada a abordagem da equipe do Consultório na Rua, bem como com outros 

pontos de atenção da rede de saúde. Diante das especificidades dessa população, a 

estratégia de redução de danos deverá ser transversal a todas as ações de saúde 

realizadas pela equipe (Ministério da Saúde, 2012b, p.43). 

 
 

É importante situar o CnaR dentro de um processo histórico recente, mas que, ao 

passo em que lida com forças históricas que lhe impõe limites e lhe dá forma, também aparece 

como uma possibilidade de novas portas e novas práticas no que tange a atenção à essa 

população (Londero et al., 2014). Na portaria nº 122/2011, que define as diretrizes de 

organização e funcionamento das Equipes de CnaR, verificam-se as modalidades de 

composição das equipes: modalidade I, composta por quatro integrantes (dois de nível 

superior e dois de nível médio); modalidade II, composta por seis integrantes (três de nível 

superior e três de nível médio); e modalidade III, composta por sete integrantes (três de nível 

superior, três de nível médio e um médico clínico geral). Vale salientar que o profissional 

médico não é contabilizado na composição dos níveis superiores das equipes, mas, sim, como 

uma categoria à parte. A equipe pode ser composta com combinação das seguintes categorias: 

enfermeiro, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, agente social, técnico ou 

auxiliar de enfermagem, técnico em saúde bucal e agentes comunitários de saúde.  
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É importante mencionar a participação do agente social na composição da equipe. 

Tendo, por definição, a partir da portaria 122 de 25 de janeiro de 2011, que ser aquele que 

“desempenha atividades que visam garantir a atenção, a defesa e a proteção às pessoas em 

situação de risco pessoal e social, assim como aproximar as equipes dos valores, modos de 

vida e cultura das pessoas em situação de rua”. Como um critério de escolha para este cargo, o 

candidato deve, preferencialmente, ter experiência prévia em atenção à pessoas em situação 

de rua e/ou trajetória de vida em situação de rua. Ademais, as atribuições desse profissional 

são: a) trabalhar junto a usuários de álcool, crack e outras “drogas”, agregando conhecimentos 

básicos sobre RD, uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas; b) realizar atividades 

educativas e culturais (educativas e lúdicas); c) dispensação de insumos de proteção à saúde; 

d) encaminhar e mediar o processo de encaminhamento para Rede de Saúde e intersetorial; e) 

acompanhar o cuidado das pessoas em situação de rua.  

O redutor de danos, profissional de nível médio previsto na composição do CR, tinha 

como proposta trabalhar a RD, somente na concepção de reduzir os riscos e danos causados 

pelo excesso do consumo de álcool e outras “drogas”. Por sua vez, o agente social, 

teoricamente, continua trabalhando com a perspectiva da RD, não mais centrada no consumo 

de “drogas”, mas orientada para o cuidado integral à saúde do usuário. Há algumas 

divergências entre movimentos sociais em relação a essa mudança, principalmente por 

acreditarem que a função do agente social acaba sendo mais pulverizada e que acaba não 

trabalhando efetivamente com a RD. 

A mudança de nomenclatura, Consultório “de” para Consultório “na” Rua, vai muito 

além de uma questão ortográfica, mas apresenta uma proposta de mudança de visão do 

atendimento a população em situação de rua. Mesmo que, ainda, a política (e o objetivo do 

Estado) direcione ações, em grande parte, para o combate às “drogas”, a transição do 

dispositivo, que sai da saúde mental para a atenção básica, amplia o conceito de saúde e tenta 
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se aproximar das reais e complexas necessidades em saúde da população em situação de rua 

(Londero et al., 2014). 

Do ponto de vista do acesso aos direitos da população em situação de rua, destacam-se 

nos CnaR as características da intersetorialidade e de serviço de porta de entrada. As ações 

devem ser desenvolvidas de forma integrada e compartilhada entre os diversos serviços da 

rede pública, tais como: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS), serviços de Urgência e Emergência, Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), 

Centro Pop, Albergues, etc. Além disso, o foco da atuação está em garantir que as políticas 

sociais promotoras de direitos básicos possam ser acessadas por essa população. Das 

atividades previstas para os CnaR, vale destacar: as reuniões de equipe e interequipes, realizar 

planejamentos, discussão de casos, elaboração e acompanhamento de projetos terapêuticos 

singulares (PTS). Em síntese, essas ações irão variar de acordo com a necessidade do usuário, 

para que facilitem o acesso e a garantia de direitos (Ministério da Saúde, 2012b). 

Outrossim, é importante atentar para a diferença de atuação proposta pelo CnaR. As 

atividades devem ser realizadas de forma compartilhada e integrada às UBS, por isso, os 

atendimentos realizados pelo dispositivo móvel tendem a ser pontuais, que não demandem 

maior privacidade. Assim, destacam-se ações como entrevista inicial para anamnese, 

orientação e promoção de saúde, curativos de pequeno porte, atendimentos/avaliações clínicas 

não invasivas, atendimento em conjunto com os profissionais da equipe, com as equipes das 

UBS e com os NASFs (Ministério da Saúde, 2012b). O dispositivo tem a orientação de ser 

uma porta de entrada para os dispositivos da rede pública, assim, os atendimentos de saúde 

que demandam uma maior complexidade são referenciados para a unidade básica ligada a 

equipe do CnaR. 

No contexto da cidade do Natal/RN, de interesse do presente estudo, existia o CR até o 

ano de 2013. Com a transição do CR para o CnaR, as equipes do CnaR começam atuar a 
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partir de Março de 2014, contendo três equipes que são vinculadas às seguintes UBS: Mãe 

Luiza, São João e Ponta Negra. 

Esse equipamento, como já foi mencionado, surge na tentativa de responder as 

demandas de saúde da população em situação de rua. Em Natal/RN, foi mensurado, 

inicialmente, por meio da pesquisa do MDS (2008), o total de 223 pessoas em situação de rua. 

Segundo esse estudo, foi constatado que a maioria da população em situação de rua é do sexo 

masculino, têm faixa etária entre 25 e 44 anos, detêm alguma escolaridade (em geral, o ensino 

fundamental e médio), histórico de doenças mentais e sua trajetória na rua é desde a infância.  

Além disso, uma pesquisa realizada, em 2010, pelo Centro Universitário da Faculdade 

de Ciências e Cultura e Extensão do RN (FACEX), conjuntamente com a Secretaria 

Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), constatou um número maior de 

pessoas, aproximadamente 2.200. A concentração dessa população é nas regiões central e na 

Zona Norte da cidade e,em sua maioria, são originários da própria cidade (FACEX, Natal, 

2010 como citado por Lima, 2014). 

Trata-se, então, de indagar até que ponto o processo de construção da PNPSR vem 

conduzindo (ou não) a uma universalização do acesso da população em situação de rua aos 

serviços, e até que ponto esse processo vem sendo favorável (ou não) a uma igualdade no 

acesso aos recursos e serviços de saúde, de modo a ir em direção do pretendido acesso 

universal à saúde. Além disso, questionar se o processo de transição do equipamento – da 

saúde mental para a atenção básica – tem acarretado mudanças na forma dos serviços e 

práticas que vão em direção (ou não) do que se vê como o ideal de integralidade do cuidado à 

saúde da população em situação de rua. 

Logo, isso torna importante a investigação do processo de constituição de tais 

equipamentos, uma vez que eles vêm na esteira de diversos debates e lutas no campo da saúde 

mental e da atenção básica, e de fundamental relevância entender sua operacionalização, por 
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terem como especificidade um contexto de vulnerabilidade e de marginalização. Isso, pois, 

insere tais processos sociais no debate das políticas de saúde, ajudando a pensar tais políticas 

como articuladas com a realidade dos sujeitos em questão. Assim, estudar a atuação dos CnaR 

pode ser uma ponte entre o debate da desigualdade social e das consequências políticas e 

sociais dos arranjos na gestão do cuidado. 
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3. Método 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar a atuação das equipes do Consultório na 

Rua (CnaR) frente às demandas e necessidades de saúde da população em situação de rua, do 

município de Natal/RN. 

Para tanto, de forma mais específica, pretendia-se: 

1) Caracterizar as práticas dos profissionais dos Consultórios na Rua; 

2) Problematizar os limites e as potencialidades desse equipamento na sua relação 

com a rede de saúde e com a intersetorialidade; 

3) Discutir como se dá o acesso ao cuidado integral à saúde da população em situação 

de rua, por meio das práticas do Consultório na Rua; 

 

3.1. Percurso metodológico e procedimentos éticos 

 

Para alcançar os objetivos da pesquisa utilizei, como instrumentos de coleta de dados, 

entrevistas semiestruturadas, com o coordenador dos CnaR e todos os profissionais de suas 

equipes, e observação participante com uma das equipes, com registros em diários de campo. 

Ressalto que foram respeitadas todas as questões éticas necessárias. Além da 

apresentação do termo de compromisso livre e esclarecido (TCLE), para que cada participante 

assinasse antes da condução das entrevistas, o projeto de pesquisa foi submetido e aprovado 

pelo comitê de ética da UFRN, cadastrado com o número de protocolo 

45183515.7.0000.5537. 

Após o recebimento do parecer, dei entrada nos procedimentos necessários para a 

autorização da pesquisa junto à Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Vale sublinhar a 
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existência de vínculo já estabelecido entre a UFRN e a SMS, o que permitiu a aproximação 

com o campo de pesquisa. 

Realizei o mapeamento das equipes do CnaR no município de Natal/RN, de forma a 

saber quantas são, quantos profissionais atuam, qual o território de atuação e a qual 

departamento são vinculados. Os dados foram obtidos por meio da SMS. Assim, na cidade do 

Natal/RN há três equipes, que são vinculadas às seguintes UBS: Mãe Luiza, São João e Ponta 

Negra. Os equipamentos são classificados dentro da modalidade II, segundo a qual devem 

atuar seis profissionais em cada equipe, sendo três de nível superior e três de nível médio. 

Entretanto, uma das equipes pesquisadas estava desfalcada de um profissional de nível médio. 

Somando-se a esses profissionais, acrescenta-se o motorista de cada equipe e um coordenador 

para as três equipes, totalizando vinte profissionais. 

Realizei uma entrevista piloto com um profissional do CnaR do município de João 

Pessoa/PB, utilizando o roteiro semiestruturado, com a finalidade de deixá-lo o mais claro 

possível. De tal modo, feitos os ajustes necessários após o piloto, o início da coleta dos dados 

se deu em agosto de 2015, com as entrevistas e a observação participante. 

O primeiro contato formal foi com o coordenador das equipes do CnaR, em agosto de 

2015, no qual realizei uma entrevista exploratória, com a finalidade de entender: a estrutura 

de atuação das equipes, desde as reflexões/discussões em equipe até a elaboração de 

estratégias de ação interequipes (CnaR/CnaR, CnaR/UBS, CnaR/NASF, etc.); o histórico da 

constituição desse equipamento na cidade do Natal/RN; e o processo de seleção, formação e 

capacitação das equipes. Ademais, objetivava descrever o panorama das equipes em sua 

abrangência, no que tange aos direitos da população em situação de rua, e identificar, sob o 

ponto de vista da gestão, quais são as potencialidades e dificuldades da organização, 

articulação intersetorial e gestão das equipes do CnaR. Essa primeira entrevista norteou 
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alguns elementos que não tinham sido previstos a serem abordados nas entrevistas 

subsequentes, além de intermediar o contato com os demais profissionais das equipes. 

Após a entrevista com o coordenador, pedi auxílio na escolha da equipe para 

acompanhar. A escolha da equipe tinha, inicialmente, como critérios: maior público atendido, 

maior rede de articulação intersetorial e aceitação do acompanhamento das ações por parte da 

equipe. Entretanto, tais critérios tiveram que ser alterados por alguns contratempos do 

cotidiano, por exemplo, uma das equipes contemplava todos os critérios, mas não tinha 

espaço no carro para que eu me deslocasse juntamente com eles. Em função disso, em 

conversa com o coordenador, ficou acertado que os critérios seriam: disponibilidade no carro 

da equipe e aceitação por parte da equipe no acompanhamento das ações. 

A partir disso, os profissionais foram contatados, inicialmente por telefone, para 

marcar uma visita na presença de todos, para que eu fizesse, pessoalmente, o convite à 

participação na pesquisa e averiguasse a disponibilidade para o acompanhamento das 

atividades. Nessa visita, apresentei o projeto e o TCLE, salientando a participação voluntária 

dos profissionais das equipes, que tinham a possibilidade de não participar, caso não 

quisessem. Além disso, o local e horário para as entrevistas ficaram a critério e 

disponibilidade dos participantes. Após visitar as três equipes, uma delas foi escolhida. 

As entrevistas e a observação participante com a equipe escolhida aconteceram ao 

mesmo tempo. Entretanto, para que as entrevistas não interferissem no momento de 

observação, uma vez que os profissionais já teriam discutido uma série de questões, os 

profissionais da equipe escolhida só foram entrevistados após o período estabelecido para o 

acompanhamento das atividades. A observação participante foi realizada nos meses de agosto 

a setembro de 2015. Foram 17 dias em campo, sendo uma média de duas vezes por semana. 

Após as observações, foram realizadas as entrevistas, em outubro desse mesmo ano.   
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A observação participante e o diário de campo não foram apenas estratégias de coleta 

de dados, eles partiram da autorreflexão das ações que são postas pelo fenômeno, sob a ideia 

de que na relação entre pesquisador e os sujeitos estudados se estabeleça uma conexão que 

ultrapassa expressões sistemáticas do cotidiano. Essas técnicas proporcionaram a produção de 

dados para compreender o contexto no qual essas equipes atuam, permitindo articular as 

práticas empreendidas ao contexto em que acontecem. O uso desse instrumento permite a 

observação das condições gerais da vida local, as relações sociais e com o ambiente 

estabelecidas no cotidiano, os usos dos elementos sociais e espaciais disponíveis, as formas de 

interação dos profissionais, estratégias, gestualidade, entre outros fatores que possam ser 

relevantes dentro do recorte de pesquisa. Esses elementos foram de extrema importância para 

o enriquecimento do corpo de análise e fizeram com que houvesse um diálogo com os dados 

produzidos nas entrevistas. 

Ademais, esses instrumentos metodológicos são atravessados pelo caráter político do 

meu trabalho e militância. A assunção de posicionamentos políticos e o entendimento do 

quanto a militância atravessa uma pesquisa é algo importante a ser considerado e declarado. 

Isso não quer dizer que os cuidados na análise dos dados não foram tomados, mas que não 

existe neutralidade na pesquisa e que os atravessamentos decorrentes de minha postura como 

pesquisadora foram levados em consideração.   

A escolha metodológica da entrevista semiestruturada teve a finalidade de não 

interferir no funcionamento do serviço e adequou-se à disponibilidade do profissional. Assim, 

durante uma entrevista, os outros profissionais estavam realizando outras atividades do 

serviço – ou mesmo a entrevista foi realizada em momentos livres do profissional. 

Nas entrevistas, utilizei um roteiro semiestruturado, com perguntas que tiveram como 

eixos temáticos: características do trabalho (profissionais envolvidos, vinculação, 

planejamento das ações, articulação em rede); ações realizadas (quais ações, qual o perfil do 



65 

 

público atendido, quais as principais demandas, quais referenciais subsidiam as práticas); e 

desafios e limites no cotidiano de trabalho desses profissionais. Dos vinte profissionais, 

dezessete se dispuseram a participar da pesquisa, no caso da entrevista, que teve uma média 

de duração de cinquenta minutos. 

Vale salientar a escolha metodológica de inclusão de todos os profissionais na 

pesquisa. Parti da premissa de que estas práticas são realizadas como equipe, mesmo que cada 

profissional atue com a singularidade da sua profissão, logo, entendo que essas formam uma 

atuação conjunta. As entrevistas foram registradas em áudio, transcritas e os dados 

organizados com o auxílio do software QDA Miner (3.2). 

A análise teve como pressupostos teóricos a teoria social de tradição marxista. Assim, 

buscou não se reduzir a descrições tecnicistas das ações realizadas pelo CnaR, mas garantir 

uma compreensão da inserção do equipamento e das práticas desses profissionais como parte 

da totalidade da realidade de produção e reprodução sociais, entendendo que há uma 

articulação entre o fenômeno estudado e a estrutura política e econômica. Dessa forma, foi 

feita uma análise de conteúdo das entrevistas, partindo de categorias pré-estabelecidas a partir 

da teoria e dos diários de campo, que orientaram o roteiro de entrevistas. Contudo, novas 

categorias emergiram e categorias foram reorganizadas a partir da leitura das entrevistas (ver 

Tabela 1). 

 

Destarte, o olhar sobre as categorias criadas, a partir das falas dos profissionais e 

registros nos diários, será debatido à luz da consideração da política de saúde como produto 

histórico e por onde passam as contradições fundamentais do modo de produção capitalista. 

Por essa razão, as políticas de Estado, concepções ideológicas e organizações institucionais 

são consideradas como parte de uma relação dialética com tal estrutura de reprodução. Em 

suma, esta pesquisa fez a tentativa, por meio dos recursos metodológicos e analíticos, de 
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apreender as diversas dimensões do real que se expressam nas falas dos sujeitos. Além disso, 

é importante ressaltar que parti da premissa de que o fazer científico reconhece dialeticamente 

a produção do real, mas também a possibilidade de sua transformação. 

 

Tabela 1  

Categorias de análises  

Quem são as pessoas que o CnaR 

atende? 

Sobre os CnaR Avaliação Geral 

Perfil do público Equipe – Formação e 

Trajetória Profissional 

Desafios do 

cotidiano de 

trabalho 

Demandas que chegam aos CnaR Diferenças entre CR e CnaR 

(Especialização) 

Potencialidades 

do trabalho 

 Operacionalização  

 Objetivos  

 Abordagem  

 Atividades  

 Recursos, instrumentos e 

espaços de trabalho 

 

 Articulações/Parcerias  

 

 

 

3.2. Descrição do campo e participantes 

 

Se quando vamos falar de população em situação de rua temos certa dificuldade 

devido à grande diversidade de mundos que ela contém, não seria diferente com as regiões de 

atuação das equipes do CnaR no município de Natal. Cada uma das equipes tem suas 

particularidades, suas questões territoriais e das demandas especificas. Assim, como já dito, as 
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equipes do CnaR são itinerantes, tendo, como um dos seus instrumentos de trabalho, o carro 

para ir ao encontro da população em situação de rua. Entretanto, cada equipe é resguardada 

por uma UBS,
1
 que serve de suporte institucional para realizar as atividades burocráticas 

inerentes ao serviço, sendo elas: Mãe Luiza, São João e Ponta Negra (Ver Figura 1), duas 

localizadas no distrito leste e uma no distrito sul, respectivamente. 
2
 

                                                      
1
 Durante a redação do texto usou-se o termo UBS para denominar as unidades de saúde às quais as equipes do 

CnaR são vinculadas. Entretanto, cada Unidade Básica tem peculiaridades em sua formatação. Por exemplo, a 

Unidade Básica de Ponta Negra e Mãe Luiza é UBA (Unidade Básica Ampliada) contém serviços e programas 

que não estão necessariamente contemplados em outras unidades básicas, como a ESF. 
2
 As áreas sanitárias de saúde são divididas por distritos de saúde, que muitas vezes coincidem com as regiões 

geográficas da cidade. A única diferença é vista na Zona Norte que é subdividida em duas, Distrito Norte 1 e 2, 

devido a extensão territorial. 
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Figura 1. Rede de Atenção Básica do Município de Natal-RN (Fonte: Secretaria Municipal de Saúde) 
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As equipes de Ponta Negra e São João contêm sete profissionais cada, sendo formadas 

por psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, agente social, técnico em enfermagem 

e motorista. Entretanto, a equipe São João ainda conta com alguns estagiários de serviço 

social em determinados dias da semana. No momento em que foi realizada a pesquisa, a 

equipe de Mãe Luiza estava desfalcada e continha apenas cinco profissionais: psicólogo, 

assistente social, terapeuta ocupacional, agente social e motorista. Assim, para não gerar 

desassistência para população, existia um rodízio das técnicas em enfermagem: em um dia da 

semana, uma técnica de enfermagem de uma das outras equipes acompanhava as atividades 

com a equipe de Mãe Luiza. Dessa forma, totalizaram-se dezenove profissionais e mais um 

coordenador para as três equipes. 

Na Zona Sul, está a região mais turística da cidade, com a Praia de Ponta Negra e a 

região da via costeira, onde se concentra a rede hoteleira da cidade. Outra característica da 

região é a proximidade de vários centros universitários, como UFRN, Universidade Potiguar 

(UNP) e Faculdade Estácio. A região de atuação da equipe de Ponta Negra contempla a UBS 

em Ponta Negra, a Avenida Roberto Freire, Mirassol, Nova Descoberta e CEASA (Ver Figura 

2). A partir do mapa, percebe-se a grande extensão territorial que a equipe de Ponta Negra 

tem de atuação, sendo uma das peculiaridades de seu território os pequenos grupos espalhados 

numa grande dimensão interbairros. Até mesmo podemos perceber a distância entre as UBS 

no distrito sul, muitas vezes impossibilitando o acesso da população em situação de rua à rede 

de saúde. Neste mapa não é possível apreender, mas, por meio dos dados que obtive, é 

importante ressaltar que a região sul é desprovida de outros equipamentos de saúde, como 

uma UPA ou CAPS. 
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Figura 2. Rede de Atenção Básica Distrito Sul (Fonte: Secretaria Municipal de Saúde) 
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Já as outras duas equipes se localizam na zona leste (Ver Figura 3), onde está o centro 

comercial da cidade. Há uma concentração da população em situação de rua nas proximidades 

da região. Isso se dá em função das possibilidades de trabalho, além da proximidade de 

serviços, instituições e equipamentos urbanos importantes no dia-a-dia dessa população. Há a 

sobreposição de parte das áreas de cobertura dessas equipes e isso foi justificado pelos 

entrevistados como se dando em função da demanda da região. 

 

 

Figura 3. Rede de Atenção Básica Distrito Leste (Fonte: Secretaria Municipal de Saúde) 

 

 

Com relação à composição das equipes, destacam-se alguns dados: todos os 

profissionais foram contratados por meio de processo seletivo para contratação temporária 

(edital 001/2014 – SMS), com contrato de duração de um ano, com possibilidade de 
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renovação por igual período. Isso mostra já a fragilidade contratual destes profissionais, 

questão que será aprofundada no tópico sobre formação dos profissionais. As equipes são 

formadas em sua maioria por mulheres, sendo 10 das entrevistadas. O coordenador trabalha 

dentro da SMS, enquanto as equipes trabalham nas UBS às quais se vinculam e fazendo as 

rotas, tendo os horários da tarde e da noite, que podem variar dependendo da demanda. 

A variação de idade entre os profissionais vai de 25 a 55 anos, com a média de 34 

anos, assim, são equipes formadas por pessoas jovens. A formação dos profissionais é bem 

semelhante, oito deles tiveram formação em universidades públicas e sete, em universidades 

particulares, sendo que metade dos profissionais concluiu entre os anos de 2007 a 2010. Treze 

dos profissionais têm nível superior completo, inclusive aqueles de cargos com exigência de 

nível médio. Treze afirmaram ter religião, sendo a maioria deles católica. 
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4. Resultados e Discussão 

 

Aqui, apresento os resultados encontrados a partir das entrevistas e do 

acompanhamento da equipe. Destaco que os trechos utilizados são todos extraídos das 

entrevistas e que os diários foram utilizados de maneira a complementar e reforçar o que fora 

expresso nas entrevistas. 

 

4.1. Quem são as pessoas que o CnaR atende? 

 

4.1.1. Perfil do público 

 

Para entender as práticas do CnaR, é necessário primeiro conhecer quem são estas 

pessoas que os profissionais atendem e que se denominam “população em situação de rua”. É 

interessante mencionar que não se trata de um perfil do ponto de vista epidemiológico, mas de 

um perfil traçado por meio do olhar dos profissionais, já que a compreensão do perfil dos 

usuários é importante para entender as principais demandas que surgem para as equipes de 

CnaR e, ademais, as possibilidades de inserção desses na rede de atenção à saúde. De certa 

forma, a concepção do público vai direcionar e dimensionar, em parte, as possibilidades de 

realização destas práticas do CnaR. 

Mesmo com a mobilização feita pelo MNPR, ainda não se conseguiu a inserção deste 

segmento populacional no Censo realizado do IBGE. Logo, se tornam invisíveis aos olhos das 

estatísticas e das políticas públicas. A elaboração destas políticas baseia-se no quantitativo 

expresso em pesquisa de grande porte, como a do Censo (IBGE). Assim, a inclusão desta 

população é essencial para o direcionamento de investimentos públicos. 



74 

 

Existe uma pesquisa, mencionada anteriormente, encomendada pelo MDS e realizada 

em 2007 e 2008, que é utilizada como base quantitativa para a elaboração das políticas 

relacionadas à população em situação de rua, a exemplo do Manual Sobre o Cuidado à Saúde 

junto à População em Situação de Rua (Ministério da Saúde, 2012b).  

Vale a crítica que C05
1
 fez a essa pesquisa, principalmente ao quantitativo relativo à 

cidade do Natal/RN: “239, piada, né?”. Pois, por relatos dos profissionais das três equipes, 

este número há muito fora ultrapassado e não diz nada sobre a realidade natalense. Contudo, 

as falas dos entrevistados ainda possuem semelhança com relação às características 

sociodemográficas apresentadas pela pesquisa citada: maioria homens, negros, com idade 

média de 25-50 anos e com alguma escolaridade; em geral, o ensino fundamental e médio.   

De maneira simples, a população em situação de rua seria caracterizada por aquelas 

pessoas que usam a rua como “casa”. Entretanto, Silva (2006), como já citado anteriormente, 

amplia essa definição e leva em consideração as pessoas que utilizam a rua, também, como 

meio de subsistência. Tratam, assim, como pessoas que teriam uma “casa” (nesse sentido, 

seria algum lugar que geralmente tem pouca ou nenhuma condição de habitação), mas que, 

também, usam a rua como meio de sobrevivência, como catadores de material reciclável.  

Ao buscar uma definição entre os profissionais do CnaR, observamos uma riqueza 

maior na forma da descrição dessa heterogeneidade. Também se destaca a forma como foi 

construída essa definição entre os profissionais, muitas vezes expressando mais a realidade 

das ruas. Muitas vezes essa heterogeneidade vai além do tempo e da forma de utilização desse 

espaço. São várias pessoas, com perfis totalmente distintos, com interesses diferentes e 

histórias de vida singulares, a única característica comum foi o lugar: a rua – o lugar que os 

acolheu, mas que ao mesmo tempo expressou toda a fragilidade das condições de vida na 

sociedade moderna. Por qualquer motivo, qualquer pessoa pode ir “parar na rua”. 

                                                      
1
 Utilizei as siglas C01 a C17 para denominar os profissionais. Optei por letras e números para preservar a 

identidade dos entrevistados e haver identificação de gênero.  
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Desse modo, quando pensamos em traçar um perfil, deparamo-nos com o papel de 

definir um segmento populacional heterogêneo, em que cada área de atuação reflete um perfil 

diferente de público atendido. Na verdade, cada rota de cada equipe exige uma postura 

diferente, assim como estratégias, de como lidar com as demandas requeridas por eles, como 

relatou C01: “então, existe um estigma sobre o morador. Primeiro, de colocar todo mundo 

como fosse um bolo só. De uma praça para outra, de um ponto para outro, eles mudam 

totalmente de perfil”. 

Nos dois distritos, existe uma predominância de encontrar com a população em 

situação de rua no período noturno. A maioria é natural do estado do Rio Grande do Norte 

e/ou da cidade do Natal – em alguns casos possuem familiares na cidade. Outro dado 

interessante é que há um fluxo migratório dessas pessoas pela cidade, ocasionado por diversos 

motivos. 

Como já relatado, cada equipe atende a um perfil diferente. No distrito leste, por haver 

confluência de usuários nas equipes, o perfil deles acaba sendo parecido. Nesse distrito, a 

população em situação de rua tem ligação com trabalhos informais gerados pelo comércio 

local, facilidade de “manguear” 
2
 e grande concentração de pessoas nos locais onde será feita 

a distribuição de comida. Entretanto, a permanência dura apenas o tempo da 

distribuição/alimentação.  

As ruas dessa região são, em geral, muito movimentadas. Por se tratar de uma região 

central da cidade, esse perfil se iguala aos descritos nos principais trabalhos encontrados sobre 

população de rua (Lima, 2014; Silva, 2006; Snow & Anderson, 1998; Sobrinho, 2012). Pode-

se acrescentar a esse perfil para a cidade do Natal/RN os casos de idosos em situação de rua, 

principalmente em cenas de uso de “drogas” ou perto de pontos de tráfico, e que, segundo 

                                                      
2
 O significado da palavra manguear é usar de artifícios para obter o que se deseja; engodar, iludir. É muito 

usada pela população em situação de rua para expressar um modo de conseguir, usando a conversa, subsídios 

para sobreviver, seja comida ou dinheiro, por exemplo. 
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relatos dos profissionais entrevistados, os familiares residem próximos, mas não mantém 

contato. 

Outra característica trazida pelos profissionais desse distrito é a noção de direitos que 

os usuários possuem, principalmente no que diz respeito à participação dessas pessoas junto 

ao MNPR e à proximidade dos equipamentos direcionados a essa população, como o 

Albergue Municipal e Centro Pop. 

Já a Zona Sul é considerada como sendo uma área mais violenta, com um índice de 

homicídios da população em situação de rua muito alto, segundo o relato dos profissionais. 

Em um ano, foram mortas seis pessoas em situação de rua que eram vinculadas ao CnaR. 

Esses números não são vistos nas regiões de atuação das outras equipes. 

São pequenos grupos de pessoas aglomeradas, muitos vindos de movimento 

migratório do Centro devido a “tretas”. 
3
 Além disso, há muitas pessoas que estão em situação 

de rua “temporariamente”, que vêm do interior do estado resolver algo e usam a rua como 

meio de sobrevivência naquele período, quando o dinheiro acaba. Essa região tem a 

característica de juntar perfis diferentes: famílias, crianças em situação de rua, vendedores 

ambulantes e profissionais do sexo. Vale ressaltar que no distrito leste há também a incidência 

dessas características, mas em menor proporção, segundo a percepção dos profissionais.  

Vale destacar que, por se tratar de uma região turística, há um segmento de 

profissionais do sexo e do público LGBT a ser considerado como público-alvo das ações. 

Mesmo podendo ser caracterizado como um segmento que utiliza a rua como espaço de 

trabalho e que se torna vulnerável, também, aos perigos relativos à rua, a equipe relata 

dificuldades na interação com essas usuárias (há um recorte de gênero, pois a maioria são 

mulheres), uma vez que elas estão trabalhando e a presença da equipe pode atrapalhar. 

                                                      
3
 O significado dessa palavra, muito usada pela população em situação de rua, é confusão, intriga, quando o 

indivíduo está envolvido em algum conflito. 
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Os campos de atuação variam, também, de acordo com as relações de trabalho e com 

os vínculos que são estabelecidos ali. Não podemos dizer que o espaço cria as relações 

estabelecidas e nem que as pessoas criam as relações que são feitas com o espaço, mas que 

são relações dialéticas e que não podem ser hierarquizadas em níveis de quem vem primeiro 

ou de quem é mais importante. 

Ainda que a heterogeneidade seja a marca da população em situação de rua, há alguns 

elementos mais comuns que, em geral, dizem respeito ao lugar que ocupam na estrutura de 

reprodução social. Algumas das características que foram destacadas nas falas dos 

profissionais são: perfil estigmatizado, histórico de violação de direitos, relações de tensão 

com a justiça, histórico de diversas formas de violência (sofridas ou praticadas), caráter 

eminentemente urbano, rua como estratégia de sobrevivência, relativo nomadismo, 

especificidade das relações sociais condicionadas pela situação de rua, relação com álcool e 

outras “drogas”, fragilidade e precariedade das relações de trabalho e rompimento dos laços 

familiares. 

É visível o perfil estigmatizado criado pela sociedade, que os enxerga como o ponto 

máximo de decadência em que uma pessoa pode chegar. Assim, a interpretação meritocrática 

da realidade social marca o estereótipo da população em situação de rua, como aqueles que 

fracassaram, que são doentes, perigosos, ou tudo isso ao mesmo tempo: 

 

O que rotulam que as pessoas em situação de rua são drogadas e loucas. É, existem 

loucos e drogados na rua, mas não dá para dizer que as pessoas de rua são todos loucos 

e drogados. Então, quando a gente imagina aquelas pessoas usando droga, 

independente do horário do dia, e a gente pensa também, não é aquilo que eu quero. 

Ninguém quer, a televisão não quer, as religiões não querem, as famílias não querem, 

nem os doidão. Às vezes, os doidão querem. Mas, nem os doidão querem, os doidões 

que a gente fala é a galera alternativa, porra-louca, que usa drogas várias, em vários 

horários, eles também não querem aquilo, porque eles procuram a referência de sua 

casa em determinado momento para descanso. Então, estar na rua é estar 

extremamente vulnerável. A gente atende o público social mais vulnerável que existe. 

(C04). 
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Essa condição estigmatizada está intimamente ligada à realidade material e 

socioeconômica dessa população. Esses estigmas nos remetem ao que entra nos parâmetros de 

normalidade da sociedade burguesa. Esse modo dominante relacionado às condições 

econômicas abarca algumas características, como ser um trabalhador formal, que constitui 

uma família heteronormativa e que possui uma casa, sua propriedade privada. Aqueles que 

não alcançam, por escolha ou condições econômicas, as possibilidades ditadas nessa ordem, 

sofrem, em maior ou menor grau, com os rótulos da incapacidade e logo se busca a culpa nos 

hábitos ou “desvios” individuais. 

Assim, a condição da população em situação de rua no que tange ao acesso a direitos 

fundamentais, possibilidades materiais e rótulos ideológicos, expressa seu lugar na base 

material do capitalismo presente. Nesse sentido, um dos entrevistados apontou elementos que 

nos remetem à condição da população em situação de rua como expressão radical da questão 

social (Silva, 2006): 

 

Quando eu trabalho na habitação, eu vejo apenas a falta de moradia de uma população, 

quando uma população está carente de moradia. Quando eu tô na saúde, eu vejo como 

a saúde é precária. Quando eu estou especificamente no CREAS, como os direitos são 

violados. E, quando eu estou na rua, com o morador de rua, eu vejo tudo isto numa 

pessoa só, né? Entendeu? Isto tudo... Eu vejo tudo, né? Eu vejo que faltou a escola, 

faltou a saúde, porque tem deles que nunca foi ao médico, né? Tem deles que nunca 

foi ao dentista, eu vejo como falhou as políticas públicas, né? Tem deles que 

começaram a trabalhar com 10, 12 anos, mas como? O trabalho infantil não é 

proibido? O ECA não tem 20 e tantos anos, como é que uma pessoa de 20...  24, 23 

anos está na rua e trabalhava desde 12, né? Ou antes disto. Quer dizer, eu vejo todas as 

faltas de políticas públicas numa pessoa só, perpassando uma pessoa só, né? (C06). 

 

 

Entre os profissionais também houve o relato de que muitas das pessoas em situação 

de rua encontravam-se com pendências judiciais e, devido a isso, existe a necessidade de se 

esconder “em buracos, dentro de valas” e só sair à noite. Eles confessam essa relação de 

dívida com a justiça para os profissionais. Isso traz o seguinte questionamento: até que ponto 
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manter o sigilo dessa informação é negligência ou um cuidado? Eis alguns relatos trazidos 

pelos profissionais: 

 

A gente tem também muitos no sistema semiaberto. Eles estão em liberdade, apenas 

no semiaberto. Eles passam o dia fora, de noite eles têm que voltar, só que muitas 

vezes eles não voltam. Como a gente não é trabalho de polícia, a gente também não vai 

denunciar. (C06). 

 

Isso traz para os profissionais questões sobre que postura ética adotar para não gerar 

um rompimento de vínculo com estas pessoas e, ao mesmo tempo, não negligenciar ações de 

violência. Como relatado abaixo: 

 

Quando a gente encontra pessoas em situação de tá devendo à justiça, como a gente 

encontra criança, a gente tem todo um manejo, para que este vínculo, que aquela 

pessoa confie em nós, que esta criança não vai ser tirada dela naquele momento, por 

nós, mas que ela também não está certa. (C06). 

 

 

Isto traz, também, outros questionamentos, como a centralidade da violência na 

história de vida dessas pessoas. São vários os tipos de violência que são sofridas por uma 

mesma pessoa: 

 

Quando você vai ver, na verdade, são muitas histórias de violência, que a maioria 

deles vai ter um enredo enorme, ou que eles cometeram ou cometeram com eles, e 

vice-versa, né? Então, a própria pobreza é uma violência, né? (C01). 

 

É fazer com que se desmistifique este preconceito do morador de rua, dele ser uma 

pessoa responsável apenas por si mesmo. Porque ele não tá lá só porque ele quer, ele 

tem toda uma sociedade que é excludente, ele tem toda uma falta de acesso a direitos, 

desde sua infância. Direito à escola, direito à creche, direito à... né? Viver em família, 

em comunidade. Ele quando chega na rua é o topo, é o ápice da falta de direitos. 

(C06). 

 

 

Além disso, corroborando o histórico de violação de direitos, o entrevistado C06 fala 

que “eles são a população onde o Estado nunca chegou. E quando chega é pela repressão”. 
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Acrescenta-se a isso o fato de haver muitos relatos de violência entre as próprias pessoas em 

situação de rua. 

 

São muitas facadas. Tem momentos de falas deles que eles tão vendo qual deles levou 

mais bala, qual deles tem mais cicatrizes. "Não, mas eu ainda tô com uma bala no 

joelho, desde não sei quando", "eu tenho duas”, “eu tenho três", "eu já fui furado não 

sei quantas vezes", muitas vezes, é o assunto... Deles. Quem é o mais forte, neste 

sentido, de que passou por tudo isto e ainda está vivo. Para você ver, as cicatrizes, as 

histórias de vida deles, é contada nas cicatrizes. “Aqui quando eu era criança, aqui eu 

já era adolescente, aqui assim...”, “aqui foi meu pai, aqui foi minha mãe, aqui foi a 

polícia, aqui…” Entendeu? Toda uma história contada pelas cicatrizes. É bem nosso 

público”. (C06). 

 

 

A relação com a violência— seja praticada pelo Estado, pela condição de rua ou entre 

eles, seja violência física, institucional ou psicológica— marca a história da população em 

situação de rua, mas também há o estabelecimento de círculos sociais entre eles como forma 

de proteção. As amizades e a compreensão do espaço físico se tornam fundamentais, assim, 

para a sobrevivência. 

Outra característica da população em situação de rua é que ela é uma população 

urbana, criada nas relações e possibilidades que a cidade (espaço físico) oferece e em como as 

pessoas aproveitam os espaços vazios (Venturini, 2009) para reinventarem esses lugares na 

cidade. Essa relação estabelecida com a cidade pode ser vista com a fala de C04: 

 

Então, as pessoas que a gente atende, elas não têm o seu lugar. Elas estão na cidade, 

elas nem têm a cidade, elas estão na cidade, porque elas procuram, na maioria das 

vezes, os lugares que a outra pessoa não quer. Elas estão nestes lugares, elas estão 

comendo o que normalmente o que a gente não quer, estão normalmente fazendo o que 

a gente não quer. (C04) 

 

 

O que se vê na fala acima é mais um aspecto da negação aos direitos fundamentais, o 

direito à cidade (Harvey, 2012). Nesse sentido, a “invenção” de espaços de sobrevivência na 

cidade por parte da população em situação de rua se dá não como a possibilidade de participar 
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da produção de um espaço urbano comum, mas como uma condição inexorável de sua 

essência urbana e sob condições de desigualdade quanto ao acesso aos equipamentos urbanos. 

A forma pela qual eles recriam o espaço urbano para si tem a ver com utilizar a rua 

como estratégia de sobrevivência, uma vez que é um espaço que não podem evitar. Como 

afirmou C01: “Por que eles não ficam em ruas escondidas? Porque é uma questão de 

segurança, né? Se tá ali, qualquer coisa acontecer, todo mundo vê”. 

As estratégias de sobrevivência da população em situação de rua rompem com o 

modelo societário burguês, que exalta a família e a propriedade privada. Entretanto, não se 

pode romantizar algo que é resultado de um conjunto de estratégias de enfrentamento dentro 

de uma condição que não foi escolhida por essa população, como relação de causa e efeito. A 

linha tênue entre uma escolha individual e a falta de políticas e serviços que acolham essas 

pessoas antes que elas tomem a rua como um modo de vida circunda algo que necessita de 

mais aprofundamento e extrapola os objetivos deste trabalho. 

 

Será que todo este projeto se constrói em torno de se ter uma casa, uma família, será 

que isto realmente gera felicidade? Ou isto traz mais aborrecimento que felicidade? 

Manter este projeto, que a sociedade construiu, de felicidade. Então, morar na rua, de 

certa forma, é contrariar isto tudo. (C01). 

 

 

Ao mesmo tempo em que existem pessoas que ficam anos no mesmo lugar, criando 

vínculos com as pessoas que o ocupam, por outro, uma característica forte da população em 

situação de rua também é o nomadismo. Porém, isso nem sempre se dá por desejo individual. 

Dívidas por causa de “drogas”, brigas entre pessoas da mesma região, pequenos furtos e 

desavenças entre a população em situação de rua os fazem migrar dentro da cidade. 

Do ponto de vista das relações sociais, a forma de vinculação entre as pessoas em 

situação de rua se coloca como “relações abertas”, isto é, todas sabem tudo sobre o outro, isso 

podendo ser positivo e negativo. Ao mesmo tempo em que a sexualidade se torna aberta, sem 
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maiores restrições morais, pois o espaço da rua proporciona um lugar de compartilhamento do 

corpo na sua forma mais crua, por outro lado, esse mesmo espaço provoca a falta da 

particularidade, a vulnerabilidade desse corpo. Isso pode ser visto na fala de C01: 

 

Coisas íntimas... que a gente considera que é íntimo. Mas, que para eles é público, né? 

Quando a gente chega numa calçada: ‘Ai, minha boceta tá toda vermelha, tá ardida’, 

‘Meu pênis, tô com o ovo inchado’... Quer dizer, os pudores são outros, e eu amei isto, 

né? De... por que tem que falar sobre vagina, sobre o pênis, baixinho, escondido numa 

sala, né? E na rua, ele é muito mais exposto, eu acho, todas as questões. Falta... tudo 

tem seu lado negativo, também, porque é um pouco a falta de particularidade, né? Que 

é reflexo disto, que é você morar num... numa grande casa que não tem parede, né? A 

rua é isto. Tudo que você vai fazer, você vai fazer do lado do outro. Fazer sexo, se 

masturbar, né? Tudo tem o outro ali do seu lado e você... Vamos dizer, um sabe tudo 

que se passa com o outro, né? E eles ficam bem vulneráveis. 

 

 

O relato do uso de álcool e outras “drogas” por parte da população em situação de rua 

é recorrente. O usuário de crack, por exemplo, é trazido, aqui, como uma quebra de 

paradigma, “nem todos são da mesma forma”. É comum a crença de achar que o uso de uma 

determinada substância gera necessariamente o mesmo perfil, o que muitas vezes é 

determinado por um tipo de uso. Na verdade, a forma de uso, no senso comum e no meio 

midiático, da informação de que a população em situação de rua usa “drogas” tem como 

intuito associar o uso de “drogas” a “comportamentos desviantes”. Esse uso moral acaba por 

reforçar estigmas e justificar um conjunto de violências contra essa população. 

Existe o consumo de álcool e outras “drogas”, mas os entrevistados trouxeram outros 

questionamentos: 

 

O quê que o pessoal da polícia fala? ‘Não, é porque era usuário de droga. É porque era 

usuário de droga’. Cara pálida, sinceramente, se essa galera tivesse morrendo tudo de 

droga, tava tudo morrendo de overdose. Não, tão morrendo com bala, essas coisas. 

Então deixe de falar besteira, que ninguém tá morrendo de overdose. Essa galera é o 

pano de fundo, pra dizer que o problema de tudo era a droga. Pra justificar a guerra às 

drogas, né? (C02). 
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É importante notar que os diferentes usos do álcool e de outras “drogas” cumprem 

funções que são determinadas pelas condições de vida dessa população. O significado dado e 

a relação estabelecida com uma substância psicoativa dizem muito, também, das 

particularidades de cada território. Por exemplo, em regiões que exigem uma longa jornada de 

trabalho utiliza-se cachaça como combustível.  

Um dos pontos mais significativos da composição do perfil da população em situação 

de rua são as condições de trabalho. Esse aspecto já foi citado acima e traz para a análise as 

relações que a rua, espaço físico, oferece como oportunidade para conseguir trabalhos 

informais, para sobrevivência e como lugar que acolhe pessoas que possuem trabalho formal, 

mas que ganham insuficiente para ter uma moradia. Isso pode ser visto na fala abaixo: 

 

Tem pacientes da gente que é funcionário público. De manhã vai para o trabalho, lá 

mesmo ele toma banho, se ajeita e tal. (...) Porque, às vezes, ele ganha um salário 

mínimo e tem filhos, e tem que dar pensão, tá entendendo? E aí, dorme na rua, para 

poder não descobrir a atenção aos filhos. (C01). 

 

Em geral, os vínculos empregatícios da população em situação de rua são frágeis e/ou 

são trabalhos mal remunerados. Atividades como guardador de carros ou catador de resíduos 

para reciclagem como forma de garantir renda são comuns. Assim, pode-se dizer que não se 

trata de um processo de exclusão da sociedade, mas da ocupação de espaços precarizados, o 

que implica a falta de acesso a um conjunto de recursos materiais e simbólicos. Assim, um 

conjunto de características descritas como perfil da população em situação de rua está 

associado às relações de trabalho as quais estão constantemente submetidos. Como relatou 

C04: 

 

Então, há um estigma porque são pessoas que praticamente não produzem. (...) Então 

são pessoas que não agregam a sociedade capitalista. Por outro lado, eu acho que estas 

pessoas também, que elas representam uma coisa essencial para sociedade capitalista. 

E ver aquele outro, e não quer ser aquele outro, é quase que um teatro grego ou final 
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de novela. Sempre tem que ter o ruim da história. Então, as pessoas em situação de 

rua, elas representam o todo ruim que você será, se você não produzir. E, 

capitalistamente falando [risos], se você não produzir, é... bem de riqueza, de 

consumo, se você não consumir e não produzir, você vai virar um mendigo, um 

rabujo, um louco. Estes nomes que ao longo do tempo vai sendo modificados 

dependendo com a cultura. 

 

Por fim, foi quase unânime na fala dos profissionais o rompimento familiar como 

disparador para a ida para as ruas. Argumentou-se que isso se dá por diversos motivos, como 

questões de violência doméstica, relacionadas ao uso de álcool e outras “drogas”, preconceito 

de gênero sofrido dentro de casa, entre outros. De qualquer forma, essa foi uma característica 

elencada com frequência.  

É importante atentar para o fato de que “rompimento familiar” e “problemas 

relacionados a álcool e outras ‘drogas’”, temas com raízes morais muito significativas, são os 

primeiros a serem lembrados, mesmo que problematizados na sequência. Não se trata de 

negar sua presença no perfil do público, mas sim a hierarquia que se estabelece em relação a 

outras questões que poderiam ser consideradas tão ou mais marcantes na vida das pessoas em 

situação de rua como, por exemplo, a violência de Estado ou a negação de direitos básicos. 

Percebe-se que o perfil heterogêneo e o conjunto de direitos negados à população em 

situação de rua estão articulados sob uma mesma lógica. O estigma compartilhado, os casos 

de relações familiares conturbadas que levam às ruas e mesmo a utilização de álcool e outras 

“drogas”, a falta de acesso à saúde e às necessidades materiais mínimas, são as diversas 

formas pelas quais se expressa, a partir de um complexo de mediações, a desigualdade 

estrutural do capitalismo. Portanto, é importante destacar o lugar que a população em situação 

de rua ocupa nessa estrutura. Ela é, como já dito, a expressão radical da questão social. 

Atentar para isso é buscar o conjunto de determinantes dos aspectos destacados pelos 

profissionais ao elencar as características que compõem o perfil dessa população. 
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Dito isso, é visto que a construção do perfil dos usuários feita pelos profissionais 

cumpre uma descrição dos sintomas enfrentados na realidade por essas pessoas, mas parece, 

em alguns casos, escapar a eles uma análise crítica de tais determinantes. A ausência de 

emprego ou a ocupação de empregos instáveis e precários, por exemplo, não é acidental, mas 

um lugar a ser ocupado na estrutura social. Desse modo, entendo que ainda é necessário um 

olhar crítico sobre o fenômeno abordado. Isso passa, dentre outras coisas, pela formação nas 

políticas sociais nesse caso específico, por exemplo, na saúde.  

 

4.1.2. Demandas que chegam aos CnaR 

 

A partir de uma maior compreensão do perfil da população em situação de rua em 

Natal e das especificidades de cada campo, é possível abordar as problemáticas com as quais 

as equipes do CnaR trabalham. De certa forma, perfil e demandas são conectados, seja pelo 

modo de vida dessa população, seja pela ausência de acesso a alguns direitos básicos. 

Algumas questões foram listadas pelos profissionais como principais demandas que o 

CnaR atende. A primeira delas é o cartão SUS. O cartão SUS é um documento de 

identificação, que visa facilitar o acesso aos procedimentos na rede de saúde.
4
Vale ressaltar 

que ter ou não tal documento não impede ninguém de ser atendido no SUS. Todavia, esse 

cartão acaba sendo, muitas vezes, o único documento de identificação que a população em 

situação de rua porta. 

Outra demanda bastante citada foram os exames e as consultas para as mais diversas 

especialidades, mas, principalmente, para o clínico geral. Isso acontece por duas razões: 

primeiro, pelo fluxo de atendimento da rede básica, que necessita passar pelo clínico geral da 

                                                      
4
 Mais informações sobre o cartão SUS disponíveis no site http://www.ans.gov.br/a-ans/sala-de-noticias-

ans/consumidor/1819-cartao-nacional-de-saude-uma-realidade-para-todos-os-brasileiros 
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UBS, e, segundo, pelo fato de a população em situação de rua não saber exatamente de qual 

especialidade buscar atendimento. 

Os profissionais relataram que as faltas nas consultas agendadas ficavam em torno de 

75% e que essa situação estava gerando certo desconforto com os reguladores. Essa demanda 

pelas consultas e o alto número de faltas podem parecer paradoxais à primeira vista. 

Evidencia que ainda há um desconhecimento das políticas públicas sobre a realidade da 

população em situação de rua e, por consequência, desconhecimento acerca das relações 

estabelecidas por esse público com a própria saúde.  

Devido a esse fato, durante o acompanhamento da equipe CnaR, alguns 

questionamentos surgiram entres os profissionais, que me fizeram a seguinte pergunta: o que 

é saúde para população em situação de rua? O questionamento veio em meio a várias 

conversas com a equipe e, segundo eles, tem impacto sobre a forma de atuação. Desse modo, 

ainda que a presente pesquisa esteja focada nos profissionais e isso imponha uma limitação 

em responder a essa problemática, é possível extrair algumas pistas que deixam elementos 

para futuras pesquisas e discussões. Pode-se ver, na fala abaixo, alguns deles: 

 

A concepção de saúde deles, assim, alguns, eles não entendem muito da promoção do 

autocuidado. Eles entendem de ter que vir aqui, o médico tem que receitar e... Eu acho 

que ainda é um pouco da visão curativista, que é... Muitos só procuram quando tão 

com dor, tão com não sei o quê. Agora, é muito complexo, porque essas pessoas nunca 

procuraram antes, porque eles nunca tiveram acesso. (C02). 

 

 

Na fala é possível ver a o histórico de desassistência e o fato de não existir vínculo 

com as instituições de saúde. Além disso, há relatos de que os usuários muitas vezes preferem 

não ir a uma UBS, por acreditarem que não serão bem recebidos e que não haverá 

acolhimento sem a presença de algum dos membro das equipes do CnaR, como já ocorreu 

inúmeras vezes.  
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Também é importante refletir que a ideia de saúde parece estar ligada à emergência e 

isso pode estar relacionado com as histórias de vida e de relação com a saúde. A condição de 

rua pode levar, muitas vezes, a não pensar a saúde como algo que se estabelece em longo 

prazo a partir da prevenção, até pelo conjunto de incertezas que tal condição traz. Ademais, o 

cotidiano de sobrevivência pode levar a tratar alguns processos de adoecimento como 

“normais”, levando-os a buscar intervenção apenas quando o quadro está bastante agravado. 

Igualmente, esse cotidiano demanda uma jornada intensa de trabalho, e a perda de um turno 

de trabalho para ir ao médico pode ser uma perda de renda significativa. 

Outra demanda apontada pelos profissionais diz respeito a um conjunto de doenças ou 

procedimentos que mais comumente são levadas como demandas de saúde pelos usuários. 

Esses elementos foram condensados em uma demanda chamada “questões clínicas”.  

Uma das questões que aparece é o estágio avançado de determinadas doenças. Em 

alguns casos, quando a equipe entra em contato com o usuário, o estágio da doença encontra-

se tão avançado que necessita de uma articulação na rede maior do que o atendimento 

somente na rede de atenção básica, ou necessita de cuidados básicos que a condição de estar 

na rua não favorece, como higiene pessoal ou alimentação saudável em horários regulares. 

Nesse sentido, destacam como demandas algumas doenças gastrointestinais, como 

gastrite e dores abdominais, e doenças cardiovasculares, como hipertensão ou doenças 

cardíacas, que podem ser relacionadas ao tipo de alimentação que é oferecida: “é o que dão”, 

sem qualquer controle de qualidade. Comidas baratas, ocasionalmente com muito sódio e 

gordura, assim gerando várias patologias relacionadas à má alimentação. Consequentemente, 

é possível constatar problemas relacionados ao sistema gastrointestinal, como dificuldades de 

defecar e má digestão. A rapidez com que eles têm que realizar suas necessidades biológicas, 

como defecar e comer, também pode gerar problemas de saúde. 
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O número de casos de tuberculose na população em situação de rua em Natal vem 

aumentando, segundo o relato dos profissionais. Ainda não se sabe se é por causa da forma de 

transmissão do bacilo ou se é por desconhecimento do paciente, como C06 relata: “Eu acho 

até que as pessoas que têm, elas não têm consciência que têm”. Acompanhei dois casos de 

tuberculose junto à equipe. O primeiro, um paciente em tratamento e que se mantinha no 

hospital, sendo um caso que estava mobilizando toda a rede. Já o outro paciente, mais 

resistente ao tratamento, se encontrava nas ruas. Esse tinha largado o tratamento antes do 

previsto e já estava tendo recaídas da doença, o que o tornou novamente potencial 

transmissor, fazendo com que o tratamento ficasse mais complicado. 

É válido notar que a tuberculose é uma doença ainda endêmica no país, porém 

recentes dados epidemiológicos mostram uma diminuição dos casos na população brasileira, 

principalmente nos coeficientes de incidência e de mortalidade
5
 (Ministério da Saúde, 2014; 

2015; 2016; Ribeira & Barata, 2012). Entretanto, esses números não levam em consideração a 

população em situação de rua. Esta é colocada como população de risco, tanto pelas 

condições de transmissão da doença, quanto pela frequente interrupção do tratamento. 

Contudo, pouco, ou nada, é considerado sobre as condições de vida desses pacientes, as quais 

têm implicações para manter as condições mínimas para o tratamento, que requer alimentação 

saudável, habitação e rotina de medicação. 

Vale destacar a utilização do Tratamento Diretamente Observado (TDO), que 

preconiza algumas estratégias de acompanhamento mais sistêmico junto aos pacientes com 

tuberculose, integrando alguns sujeitos que fazem parte do cotidiano do paciente, além da 

responsabilização do Estado no financiamento para a continuação do tratamento (Ministério 

da Saúde, 2011; Souza, 2010; Villa, Assis, Oliveira, Arcêncio, Gonzales, & Palha, 2008). 

                                                      
5
 Vale ressaltar a campanha da tuberculose de 2016 que afirma que a tuberculose caiu 20,2% no país em uma 

década. Disponível em http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/22736-

incidencia-da-tuberculose-cai-20-2-no-brasil-em-uma-decada 
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Souza (2010) pesquisou pessoas em situação de rua que estavam com tuberculose e foram 

tratadas com o TDO. Tal pesquisa mostrou que essa estratégia oferece uma possibilidade de 

êxito para a adesão da população em situação de rua ao tratamento. Todavia, existem 

ressalvas feitas pelo autor que mostram que essa modalidade de tratamento pode assumir 

caráter estigmatizante e excludente.  

As demandas relacionadas às DSTs, como sífilis e HIV/AIDS, ainda são bem 

recorrentes na população em situação de rua. No Manual Sobre o Cuidado à Saúde Junto à 

População em Situação de Rua (Ministério da Saúde, 2012b) são pontuais as orientações 

sobre esse tema, indicando atividades de prevenção e promoção e encaminhamento para 

atendimento na rede de saúde. Todavia, tais demandas têm trazido a discussão entre os 

profissionais sobre os testes rápidos de HIV/AIDS sem um acompanhamento apropriado dos 

casos. Por exemplo, indaga-se qual seria a ação do CnaR após relatar para uma pessoa em 

situação de rua que ela é portadora do vírus. É importante salientar a necessidade da cobertura 

da rede em diagnosticar pessoas portadoras do vírus HIV, mas necessita-se pensar melhor 

sobre como essas ações serão realizadas e sobre os cuidados básicos por parte dos 

profissionais nessas situações. 

Um dos aspectos mais destacados foi relacionado à saúde bucal. De acordo com os 

profissionais, há uma grande procura por atendimento odontológico, uma vez que há 

precariedade na higiene bucal em função da situação de rua, o que em alguns casos é 

agravado pelo uso de álcool e outras “drogas”. 

 

De atenção básica, a primeira de todas é... Atenção à saúde bucal. É... Acho que é a 

primeira demanda que, se houvesse uma resposta pública para isto... era... era uma 

ótima demanda a ser atendida, mas não há resposta para esta demanda. Ela, às vezes, 

ela fica muito esquecida, mas... ela é uma coisa muito solicitada. (C04). 
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Associada a essa questão da saúde bucal, os entrevistados trouxeram à tona a questão 

da autoimagem da população em situação de rua. Como pontuou C04, “Não é os [dentes] que 

mastiga não, é os que ri (...). Estas pessoas, elas têm sorriso. Apesar de tudo, elas sorriem. 

Mas a estética dos sorrisos delas, quando se apresenta para outro que não é do seu meio... 

ela... ela muitas vezes se sente constrangida”. 

Da mesma maneira que a saúde bucal, outras demandas relatadas estão diretamente 

relacionadas à condição de rua, à dificuldade de cuidados de higiene pessoal e de acesso a 

alguns cuidados cotidianos, o que dificulta a prevenção de doenças. 

 

Eles dizem assim: "não, tô com uma coceira lá", tipo, eles com vergonha, então assim, 

às vezes é mais a questão da higiene... Eles mesmo falam, "ah, roupa molhada da 

chuva eu não tenho como trocar", entende? Então são muitas questões. Não é uma 

DST, é, às vezes, é alguma inflamação, alguma dermatite, alguma inflamação, é 

alguma coceira, é alguma micose, entende? (C17). 

 

Há também demandas relacionadas à saúde mental. Inserem-se tanto demandas 

consideradas como sofrimento psíquico, quanto de álcool e outras “drogas”, já que os 

equipamentos da rede psicossocial são organizados considerando essas demandas como 

pertencentes ao campo. Nessa direção, foi citado pelos profissionais que existe a busca pela 

mediação para atendimentos em serviços de saúde mental. 

Em relação aos casos de sofrimento psíquico, não são tão evidentes, mas se mostram 

como algo recorrente. Estes só foram pontuados pelos profissionais, não havendo um 

aprofundamento maior na questão. Já acerca das demandas de álcool e outras “drogas”, os 

entrevistados relataram que a população em situação de rua tem uma parcela expressiva de 

usuários de “drogas”, mas que é visto que, em sua maioria, buscam o CnaR para questões 

relacionadas aos efeitos adversos do uso,e não, necessariamente, para a busca de tratamento. 

Existe uma diversidade de outras demandas da atenção à saúde da população em 

situação de rua que são relatadas pelos profissionais das equipes, como: consultas médicas 
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(infectologista e oftalmologista), marcação de exames, raio-x, encaminhamentos na rede, 

dentre outros. Isso acaba por fazer com que as atividades de promoção e prevenção, como a 

estratégia de redução de danos, fiquem comprometidas devido a demanda muito alta. 

Uma preocupação das equipes é quanto à medicação. Após as consultas, a medicação 

solicitada pelo médico é conseguida, na maioria das vezes, nos postos de saúde aos quais as 

equipes estão vinculadas. Entretanto, um questionamento levantado pelos profissionais é se 

devem dar, ou não, o medicamento por inteiro a essas pessoas. Houve histórias relatadas pelos 

profissionais de casos em que as pessoas em situação de rua usaram essas medicações como 

moeda de troca entre eles. Contaram que, no começo da atuação das equipes, eles ficavam 

responsáveis por ficar com a medicação em alguns casos, mas que entenderam que o usuário 

utilizar, ou não, como moeda de troca faz parte da construção da noção de autocuidado. 

Houve alguns relatos dos profissionais sobre acompanhamento de mulheres grávidas 

em situação de rua. Nesses casos, houve encaminhamento para a UBS e acompanhamento 

mais diretivo da equipe. Sobre isso, foi visto que, no período de três meses de imersão em 

campo, houve registro de cinco casos de gestantes (na faixa etária entre 18-35 anos) na equipe 

que acompanhei. Mas, essa demanda não é, segundo os profissionais, recorrente. 

Também foram relatadas demandas que os profissionais consideram que são 

“demandas sociais”, mas que chegam para as equipes do CnaR. A falta de documentação foi a 

mais mencionada. 

 

Porque teve uma paciente, que na primeira abordagem que a gente fez a ela, ela dizia, 

"Meu problema é na cabeça!", ela fazia, "Eu tô endoidando!". Por quê? E ela, 

nitidamente meio surtada, e ela "Porque eu estou sem meus documentos!", e gritava 

"Meus filhos vão perder o bolsa família!". Quer dizer, o transtorno dela era falta de 

documentação, né? (C01). 

 

Outros casos citados foram relativos à habitação, à violência contra a mulher e aos 

abrigos. Nesses casos, as equipes encaminham para os serviços responsáveis. É importante 
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destacar que os profissionais do CnaR estão em contato direto e constante com a população 

em situação de rua, além de ter um vínculo estabelecido com esse público. Por isso, a chegada 

de várias demandas que não se reduzam a questões tradicionalmente ligadas à saúde é 

compreensível. Esse vínculo também está relacionado a uma demanda por espaço de escuta, 

que é recorrente para os profissionais do CnaR. 

Por fim, vale retornar ao título desta sessão: quem são as pessoas que o CnaR atende? 

É fundamental salientar que a construção deste perfil e as demandas da população em situação 

de rua estão associadas à falta de políticas públicas que realmente atendam essas pessoas e 

que tais demandas estão ligadas a diversos fatores, que vão além de demandas individuais 

clínicas, que muitas vezes são foco das práticas profissionais. São demandas que aparecem, 

muitas vezes, de forma dispersa e fragmentada. O olhar crítico para o fenômeno população 

em situação de rua como um reflexo da estrutura social, que cria alicerces para a sociedade 

capitalista, reflete diretamente na atuação destes profissionais. Assim, a compreensão da 

relação das demandas de saúde, junto às características sociais mais amplas que constituem o 

perfil da população em situação de rua, pode fazer parte de uma atuação mais comprometida 

no que se refere à garantia dos direitos dessa população. 

 

4.2. Sobre os CnaR 

 

Neste tópico, abordo questões ligadas à constituição dos equipamentos CnaR 

estudados: o seu histórico (que trata da transição do CR para o CnaR), a forma pela qual o 

equipamento é estruturado, sua forma de operacionalização e os objetivos de suas ações. 
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4.2.1. Equipe – Formação e Trajetória Profissional 

 

Nesta sessão, pretendo apresentar tanto a trajetória profissional, quanto os elementos 

que compõem a formação acadêmica dos entrevistados. Percebe-se que o tipo de formação 

está diretamente relacionado aos modelos de atenção levados a cabo na prática dos serviços 

que compõem as políticas sociais.  

A maioria dos profissionais do CnaR nunca havia trabalhado com este público 

anteriormente. Há somente alguns relatos de trabalhos voluntários, relacionados à caridade 

e/ou entidades religiosas. Vale destacar as seguintes experiências pessoais e de trabalho que 

eles consideram importantes para o desenvolvimento das práticas no CnaR: experiências 

pessoais, como amizades com algumas pessoas em situação de rua, militância 

antiproibicionista, CR, Plantão Social, tutoria do curso Caminhos do Cuidado e estágio em 

posto de saúde (PSF Sem Domicílio). Assim, as reflexões críticas sobre a realidade do 

fenômeno com o qual eles trabalham parecem ter sido muito mais fomentadas por 

experiências de militância e pessoais que por formações profissionais, acadêmicas e 

capacitações especificamente voltadas para o trabalho na área. 

É possível perceber que a trajetória profissional dos entrevistados vem de uma 

diversidade de campos de atuação. O Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) foi 

um dos lugares que sete profissionais relataram já ter trabalhado, tanto em Natal, quanto no 

interior, sendo, em várias ocasiões, porta de entrada da trajetória profissional no campo das 

políticas sociais. Vale mencionar a pesquisa de Seixas e Yamamoto (2012), que disserta sobre 

a inserção e atuação dos psicólogos no campo das políticas sociais e trazem dados 

semelhantes. Assim, o campo das políticas sociais tem criado várias oportunidades de 

emprego para as diversas áreas, inclusive a saúde. Porém, nos traz a reflexão de que, muitas 
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vezes, a ida para a saúde, como no caso dos CnaR, se dá mais por oportunidade do que por 

afinidade ou identificação com o campo.  

As organizações não-governamentais (ONGs) também foram um campo de atuação 

citado por oito dos participantes, tanto como profissionais contratados, quanto atuando como 

voluntários. A área de atuação dessas ONGs operava também nos mais diversos campos, 

como sexualidade, gênero, juventude, violência contra a mulher, educação sexual, direitos 

sexuais e reprodutivos e prevenção de abuso sexual contra meninos, crianças e idosos. 

Outros lugares de atuação citados pelos profissionais foram: atuação com a juventude, 

escola, consultórios particulares, empresas privadas, CAPS, hospital psiquiátrico, hospital 

geral, gestão pública, Projovem, faculdades particulares e exército. 

Vale destacar que somente dois profissionais tiveram experiência no NASF. As 

práticas desse equipamento se aproximam mais das práticas realizadas pelo CnaR. Porém, a 

experiência relatada por esses profissionais se assemelha aos dados obtidos em algumas 

pesquisas (Cela & Oliveira, 2015; Sousa, Oliveira, & Costa, 2015), que, tratando do exemplo 

da atuação de psicólogos no NASF, mostram que ocorrem desvios de função nesses 

equipamentos em muitos casos.  

Sobre a formação, destacam-se algumas das formações complementares realizadas 

que, de alguma maneira, possuem pontos de contato com os temas que dizem respeito ao 

fenômeno da saúde para a população em situação de rua, enquanto outras destoam das 

práticas em saúde (ver Tabela 2).  
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Tabela 2.  

Cursos de formação dos profissionais do CnaR 

Pós Graduação (Concluídos) 
Pós Graduação 

(Em Andamento) 
Outros Cursos 

Gestão no SUAS (Especialização) 
Saúde Coletiva 

(Especialização) 

Trabalhos 

Grupais 

(Aperfeiçoament

o) 

Saúde Mental (Especialização) 
Terapia Ocupacional 

Pediátrica (Especialização) 
 

Gestão de Pessoas (Especialização) 

Práticas Integrativas 

Complementares 

(Especialização) 

 

Gestão da clínica no SUS 

(Especialização) 
Psicologia (Mestrado)  

Ciências Sociais (Mestrado)   

Terapia Cognitiva Comportamental 

(Especialização) 
  

Direitos Humanos (Especialização)   

Gestão em Saúde (Especialização)   

Gerontologia (Especialização)   

Residência na Santa Casa/SP   

 

De maneira geral, não foi mencionado nas entrevistas nenhum curso de Pós- 

Graduação, stricto ou lato sensu, e/ou formação complementar direcionada para o trabalho 

com a população em situação de rua. Houve poucas referências a formação anterior à entrada 

no CnaR que tivesse algo direcionado para o trabalho em saúde coletiva. O que se verifica 

para alguns com trajetória na saúde é um vínculo anterior com a saúde mental, tendo uma 

semelhança com a própria trajetória do equipamento. 
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Ainda assim, houve o curso de aperfeiçoamento de atenção integral à saúde de pessoas 

em situação de rua (com ênfase nos Consultórios na Rua) realizado pela Escola Nacional de 

Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), por meio da 

Coordenação de Educação a Distância (EAD/ENSP-FIOCRUZ) e da Coordenação Nacional 

de Curso, em parceria com os Departamentos de Gestão da Educação na Saúde 

(DEGES/SGTES/MS) e de Atenção Básica (DAB/SAS/MS) do Ministério da Saúde. 

Entretanto, durante a imersão em campo, constatei que oito profissionais realizaram tal curso. 

Portanto, ainda que possa ser considerada insuficiente em relação ao processo de educação 

permanente, cabe a indagação sobre o porquê de o curso não ter sido lembrado/mencionado 

pelos profissionais. 

Como resultado das experiências nas práticas do CnaR, evidencia-se que houve 

produção acadêmica. Alguns relatos das experiências no CnaR tornaram-se apresentação de 

trabalhos em congressos e dois trabalhos de conclusões de curso, sendo um de especialização 

e um de graduação.  

É importante destacar que, se, por um lado, há diversidade das formações dos 

profissionais que compõem as equipes e falta de uma trajetória voltada para o objeto de 

trabalho, por outro, é preciso questionar a ausência de um processo de educação permanente 

em saúde. Como vimos na discussão sobre o perfil dos usuários, a compreensão da 

complexidade e dos determinantes estruturais político-sociais da condição de rua são 

fundamentais para um olhar crítico sobre a realidade em questão e sobre a atuação nas 

políticas sociais que atendem a essas demandas. Dessa forma, o processo de formação, ainda 

que não seja responsável isoladamente por esse olhar, é parte fundamental do processo. É 

importante, como pontua Sarreta (2009), “questionar se é possível modificar a ação dos 

trabalhadores na saúde, fazendo com que a formação profissional provoque o 
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desenvolvimento da crítica e autocrítica e a reflexão do mundo do trabalho, o qual reproduz a 

dominação nas relações sociais” (p. 15). 

Contudo, não se trata apenas dos processos de capacitação formais que, ainda que 

poucos, foram realizados com os profissionais do CnaR. A prática da educação permanente 

em saúde é um processo de reflexão constante e de constante ressignificação da realidade de 

trabalho, redefinindo o olhar sobre tal contexto a partir de um olhar crítico. 

Outro ponto é a questão dos vários vínculos de trabalho. O vínculo fragilizado (por ser 

por meio de contrato temporário) e a questão salarial são os principais pontos que fazem os 

profissionais terem outros vínculos empregatícios. Tal questionamento fica mais claro no 

relato de C16: 

 

Não me pergunte como é que vai ficar os meus horários [risos]. É porque é assim. A 

gente que é da área da saúde, ou a gente se vira em um milhão ou financeiramente não 

compensa pra gente. Entendeu? E como o Consultório na Rua acaba em junho do 

próximo ano, então já tenho que ver outros vínculos de trabalho. 

 

 

Essa questão se alia à problemática da educação permanente, uma vez que implica 

diretamente na realidade do trabalho em saúde, não somente nos CnaR. Como afirma Sarreta 

(2009):  

Acredita-se que as dificuldades de aplicação dos princípios e diretrizes do SUS são 

consequências não só da falta de compromisso político dos gestores, da inabilidade e 

do pouco controle social efetivo, como também de descontinuidades dos processos 

motivacionais e educacionais sofridos por longo período pelos trabalhadores da saúde, 

notadamente da atenção primária (p. 25). 

 

A partir disso, vê-se que a formação para o trabalho em saúde com a população em 

situação de rua ainda é incipiente e a própria possibilidade de trabalho no campo acontece de 

forma que não tem a ver, necessariamente, com uma identidade com o campo. Problematizo 

isso no sentido de pensar que, para trabalhar com um público que se encontra em tamanha 

vulnerabilidade, o profissional necessita estar aberto para entender aquela pessoa como um 
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produto de diversos determinantes sociais, para que as ações desenvolvidas não fiquem no 

âmbito do assistencialismo ou da caridade. Isso demanda do profissional a disposição para 

desconstruir vários preconceitos e/ou estar envolvido com a causa da população em situação 

de rua. Esses aspectos já estão presentes nas práticas dos profissionais do CnaR, mas vieram 

de experiências pessoais ou profissionais que não visavam a uma formação específica para 

este campo. 

É possível afirmar que isso tem relação com a histórica negligência do Estado para 

com a população em situação de rua e o caráter de novidade que muitas das políticas voltadas 

para ela possuem. Em consequência disso, a trajetória profissional dos profissionais reflete 

este espírito de novidade ou de desconhecimento do fenômeno.  

Entretanto, não se trata apenas de uma formação com olhar mais humanizado para 

com a população em situação de rua, mas de construir uma atuação em política de saúde que 

entenda os determinantes político-econômicos da condição de rua e da própria saúde enquanto 

política social que atua em um conjunto de expressões da questão social. Essa constituição 

apresenta um campo de possibilidades que vai desde uma formação permanente e crítica, que 

tencione constantemente a reflexão sobre o próprio processo de trabalho, até uma 

aproximação política, como, por exemplo, a articulação com movimentos sociais para um 

maior entendimento da complexidade das demandas da população em situação de rua. 

 

4.2.2. Diferenças entre CR e CnaR 

 

A emergência do equipamento CnaR veio de várias modificações no seu formato e 

área de atendimento. Como vimos, o CnaR anteriormente era CR, e a mudança do “de” para 

“na” faz com que um equipamento que era da saúde mental, que trabalhava com usuários de 

“drogas” em situação de rua a partir da perspectiva da redução de danos, passe para um 



99 

 

formato no qual se torna um equipamento da Atenção Básica (AB), que trabalha a partir da 

perspectiva da prevenção e promoção da saúde, ainda com a abordagem da redução de danos.  

Essa mudança foi acompanhada por alguns dos profissionais que atualmente fazem 

parte das equipes do CnaR. Seis deles fizeram parte do CR. A esses, nas entrevistas, solicitei 

que contassem um pouco sobre como era o funcionamento do CR e quais foram as mudanças 

que observaram na transição do CR para o CnaR. 

Um dos profissionais relatou que fez parte da elaboração do projeto do CR, realizado 

por este profissional e pela coordenadora de saúde mental do município à época. Relatou que 

foi um projeto simples, com apenas descrições das equipes, usando como norteadora uma 

pesquisa sobre crack e outras “drogas”, realizada pela FIOCRUZ. Portanto, o quantitativo das 

equipes e profissionais necessários, a perspectiva de trabalho, que era redução de danos, e os 

territórios de atuação (territórios onde havia maior incidência de cenas de uso de “drogas”) 

foram baseados nessa pesquisa. Outro fator a ser destacado é que a mudança, no município de 

Natal, do CR para o CnaR, seguiu a tendência da política nacional. 

O CR foi criado em 2011 por meio de um processo seletivo simplificado. Teve 

indicado no projeto um período de duração de dois anos, financiado e previsto pelo Plano 

Nacional de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, com apoio do Ministério da Saúde. 

Nesta seleção, foram contempladas duas equipes que eram formadas por quatro profissionais, 

dois de nível superior e dois de nível médio, esses últimos, redutores de danos. A carga 

horária do serviço era de vinte horas semanais. 

Por estarem como um equipamento da saúde mental, o ponto de apoio das equipes era 

o CAPS III, no turno noturno. As equipes não eram itinerantes, tinham pontos fixos de 

atuação no distrito leste de Natal, uma tendo como ponto de referência um local na Av. 

Prudente de Morais e, a outra, um ponto de referência na Av. Deodoro da Fonseca. Essa 

última, por problemas no campo, foi para a Praça Augusto Severo, em frente ao Teatro 
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Alberto Maranhão. Assim, as equipes iam sempre para o mesmo local e horário e, dessa 

forma, os usuários do serviço, quando queriam, iam ao encontro das equipes naqueles 

horários. 

As equipes receberam uma capacitação com duração de dois dias antes de ir para as 

ruas. Na opinião dos profissionais, foi uma capacitação muito boa, porém com duração 

considerada insuficiente. De acordo com C07: “todo mundo foi de paraquedas para o campo. 

Ninguém sabia como abordar. Foi muito tenso... Assim, a gente teve que aprender muito, né?” 

Além disso, o carro utilizado no serviço era emprestado de outra instituição e era dividido 

entre as duas equipes. Em virtude disso, as equipes passavam pouco tempo nas ruas. Assim, 

quando uma equipe estava na rua, a outra estava no CAPS III. Cada equipe só ficava in loco 

dois dias na semana. Em suma, segundo C07: “Foi muito piloto mesmo. Muito piloto”. 

As principais mudanças relatadas foram relativas ao perfil das atividades realizadas. 

Nesse sentido, em geral, os profissionais acreditavam que as atividades do CnaR são mais 

abrangentes em relação à saúde da população em situação de rua. Todavia, pontuaram que 

essa mudança ampliou o leque de atividades de uma forma que a alta demanda fez com que as 

ações voltadas para a redução de danos perdessem um pouco a centralidade. 

 

Eu acho que o álcool e drogas também entra. Eu acho que a gente podia fazer uma 

política de prevenção ao uso abusivo de álcool e drogas. Mas como a gente tem uma 

demanda tão forte, tão grande e tão gritante pelos encaminhamentos do... 

Oftalmologista... Tem muita questão, também, de exames, raio-x, toda essa demanda 

que tem pra encaminhamentos. Muitos casos de DSTs. Muitos casos. Que a gente 

acaba... Eu acho que eu perdi um pouco do foco da redução de danos como estratégia. 

Pela essa dinâmica. (C02). 

 

Eu acho... Assim, com relação atuação em campo das equipes, é... Eu acho que no CR, 

o processo de trabalho era melhor, porque a gente não tinha esta coisa tecnicista que a 

Atenção Básica tem. Então a gente tinha mais disponibilidade de tá sentando na rua, de 

tá escutando mais, de tá fazendo oficina, de tá fazendo grupo, coisa não que o CnaR 

não deixa, mas como a gente lida com questão de produção, que é uma coisa mesmo 

tecnicista da Atenção Básica, né? (...) Mas ao passo que o CR migrou para o CnaR, 

porque eles diziam no "de" na saúde mental, se focava apenas em pacientes com álcool 

e outras drogas, que na realidade, na época, a gente não fazia esta distinção. Ninguém 



101 

 

chegava nos campos, “não vou atender você porque você não usa droga”. Isso não 

existia. Então, a gente atendia todo mundo como se atende hoje todo mundo. Agora, é 

obvio que a gente estar dentro de uma porta de entrada da Atenção Básica nos 

possibilita muita coisa, coisa que a gente não conseguia. (C07). 

 

Outro ponto é a relação de articulação com a rede. Os profissionais relataram que ela 

foi muito ampliada com a transição do CR para o CnaR. A mudança da Saúde Mental para a 

Atenção Básica traz para o debate, até mesmo, o lugar da Saúde Mental dentro da rede de 

saúde, o que fica mais claro com o relato de C02:  

 

Na minha opinião, melhorou, porque a gente consegue dar uma cobertura melhora 

partir da Atenção Básica pra essas pessoas. Como um todo (...) Porque, como eu falei, 

a gente estando aqui, a gente traz pro médico, dá encaminhamento, acompanha 

período de regulação, consegue articular Saúde Mental. A gente consegue articular 

com mais atores tando ligado aqui na Atenção Básica, coisa que, às vezes, na Saúde 

Mental... Porque muitas vezes a Saúde Mental era sempre vista como, vamos dizer 

assim, um patinho feio da saúde. 

 

O entrevistado comentou, também, que ainda há uma deficiência neste diálogo entre a 

Atenção Básica e a Saúde Mental, que são, muitas vezes, tratadas como forma de saúde 

diferentes, ou que elas não precisam dialogar por, supostamente, serem diferentes. Alguns 

estudos (Mitre, Andrade & Cotta, 2012; Pinto et al, 2012; Sousa et al, 2011) relatam a 

dificuldade de diálogo entre setores, principalmente na saúde, criando assim entraves na rede. 

Nisso, o próprio usuário, na busca por saúde, é negligenciado por ser de determinada área. 

O foco na saúde mental trazia um entendimento de que existiam muitos perfis da 

população em situação de rua, usuária ou não de “drogas”, mas que o foco era álcool e outras 

“drogas”. O direcionamento das atividades tinha como base esse perfil. Além disso, a relação 

com o CAPS AD era mais estreita, já que o ponto de apoio das equipes CR era o CAPS AD 

leste. Entretanto, como se tratavam de horários diferentes de atuação (a equipe do CAPS AD 

trabalhava manhã e tarde e o CR à noite), as equipes não interagiam ou faziam atividades 

juntas. Ainda assim, os profissionais mencionaram em alguns relatos que, por eles levarem 
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um número de pessoas para triagem, os profissionais do CAPS AD queixavam-se que o CR 

trazia muito trabalho para eles, sobrecarregando-os. Isso dificultava ainda mais a articulação 

entre as equipes. 

Além dessas características, no caso do CR, o foco eram atividades centradas na 

redução de danos. Nesse sentido, os agentes sociais relataram que atividades de redução de 

danos foram comprometidas com a mudança do CR para o CnaR. O envolvimento com outras 

demandas, como marcação de consultas e encaminhamentos, tornou-se prioridade. 

Por fim, todos os profissionais enxergaram a transição como algo positivo para 

população em situação de rua. Acrescentaram que as mudanças, como ampliação no número 

de equipes, profissionais e carga horária (que passaram a ser de quarenta horas) e a itinerância 

do serviço, foram favoráveis.  

 

4.2.3. Operacionalização 

 

Aqui, pretendo apresentar a forma pela qual se articula o CnaR e a gestão a partir do 

papel desempenhado pelo coordenador. O entendimento da forma de funcionamento 

operacional das equipes do CnaR é essencial para entendermos alguns elementos das suas 

práticas. Natal é uma das poucas cidades que têm um coordenador para as equipes existentes, 

o que, nas entrevistas, foi relatado pelos profissionais como um ponto diferencial, pois 

acreditavam que isso facilita o diálogo institucional com a SMS. 

O processo organizativo já passou por vários formatos e várias coordenações no 

período de um ano e meio.  O atual coordenador é o terceiro, eleito pelos próprios 

profissionais para este cargo e não por escolha política da gestão. O coordenador tem a 

competência de gerenciar ações internas de dentro da SMS, assim, articulando ações entre 

equipamentos da própria SMS e entre equipamentos intra rede, da assistência, universidade, 
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fórum, MNPR, etc. Além disso, ele possui competência em outro departamento dentro da 

SMS, assim, subdividindo sua função. Uma das demandas recentes do coordenador, no 

período de realização da entrevista, era relacionada à regulação, já que, na época, havia sido 

emitida uma portaria da SMS que exigia um comprovante de residência para ser atendido na 

rede de saúde em Natal, o que impossibilitaria o acesso da população em situação de rua a 

esses equipamentos, inclusive inviabilizando o trabalho do CnaR. 

Ademais, o coordenador fomenta e participa de atividades juntamente com as equipes, 

tanto as acompanhando, quanto, em algumas ocasiões, indo à rua. Destarte, é um cargo que 

tem por função mediar a relação das práticas realizadas tanto pelas equipes quanto pela 

gestão. Nesse lugar de mediar, vem junto o lugar de provocar, trazendo reflexões para as 

equipes, por exemplo, sobre o próprio processo de trabalho. 

De antemão, vale salientar que algumas das atribuições do coordenador não são 

exclusivas dele. As equipes também fazem as atribuições do coordenador, por exemplo, 

articulando com outros serviços parcerias e o matriciamento de alguns casos. 

Um ponto interessante na organização das equipes é que os profissionais formaram, 

juntamente com o coordenador, um colegiado gestor.
6
 O gerenciamento das atividades das 

equipes passa por profissionais, que foram indicados dentre os outros membros das equipes, 

para discutir e deliberar sobre as questões e problemas relativos às equipes. Desta forma, ele 

tem como objetivo horizontalizar decisões acerca das ações e casos mais problemáticos, para 

que haja um diálogo mais participativo e democrático, por meio de pactuações e 

corresponsabilização pelas decisões tomadas entre os profissionais das equipes. A frequência 

das reuniões varia muito, já foram quinzenais, e, durante o período de realização desta 

                                                      
6
 Para mais informações sobre o colegiado gestor, ver Cecílio (2010).  
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pesquisa, estavam acontecendo mensalmente. Outro dado é que o colegiado gestor é formado 

por um membro de cada equipe. 

A lotação das equipes é nas UBS às quais elas estão vinculadas, e a do coordenador é 

no Departamento de Atenção Básica (DAB). Mas, as equipes se reportam ao coordenador e 

não à coordenação da UBS. Isso trouxe, inicialmente, alguns conflitos entre as equipes e as 

UBS, pois se achava que as equipes iriam fazer parte do corpo de profissionais da UBS e, 

portanto, fariam parte das atividades da UBS também. 

Até mesmo para a transição do CR para CnaR foi necessária a construção de um Plano 

Operativo, sendo este um documento que regula as atribuições, competências e atividades 

propostas para as equipes. Esse documento foi construído baseado nos documentos oficiais 

que regulamentam o equipamento em âmbito nacional e nas demandas trazidas no cotidiano 

das práticas das equipes. Todavia, na fala dos profissionais, esse documento se mostra frágil, 

pois as equipes consideram primeiro as demandas trazidas “pela rua”, sendo mais plausível 

um planejamento semanal para orientar as ações realizadas pelas equipes. 

Mesmo que as atividades sejam parecidas, a forma de atuação e autonomia de trabalho 

entre as equipes tenta ser resguardada e isso deve ser garantido pelo coordenador. Tenta-se, 

segundo os profissionais, pactuar algumas estratégias comuns. Contudo, os horários de 

trabalho, a ordem de como serão realizadas as rotas e a organização das ações são decisões 

das equipes. 

Além das diferenças entre os campos de atuação, deve-se levar em conta a própria 

diversidade presente entre os profissionais, no que diz respeito a formações pessoais e 

profissionais, perspectivas sobre a forma de atuar e as ações a realizar. É papel do 

coordenador, também, tentar conciliar, dando unidade às equipes, de forma a pôr em prática 

as ações de acordo com os pressupostos presentes nos CnaR. 
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Porém, algumas questões se sobressaíram, tanto durante a entrevista, quanto no 

acompanhamento da equipe. Muitas dessas competências são paradoxais, já que, algumas 

vezes, mesmo dentro da SMS, os profissionais da secretaria não sabiam o que era o CnaR ou 

mesmo que o equipamento existia na cidade, ficando surpresos quando era comentado que 

havia uma pessoa responsável por essa função na própria SMS. Também, durante o período 

em campo, vários profissionais questionavam a demora em algumas articulações que eram de 

competência do coordenador. 

Por fim, percebem-se alguns processos organizativos e operacionais no CnaR em 

Natal que podem ser visto como exitosos. É possível usar como exemplo a experiência do 

colegiado gestor como processo de maior horizontalização das decisões e a do coordenador 

para equipes como possibilidade de maior articulação entre essas e a gestão. Contudo, essas 

experiências ainda parecem estar muito embrionárias, necessitando de um maior 

amadurecimento para que haja melhor aproveitamento do papel do coordenador e do 

colegiado, o que pode vir a potencializar a atuação das equipes.  

 

4.2.4. Objetivos do CnaR 

 

Esta categoria abarca o entendimento dos profissionais sobre o funcionamento do 

serviço e ao que ele se destina. Entender o objetivo do trabalho desenvolvido pode trazer para 

as práticas realizadas uma melhor execução. Em linhas gerais, o objetivo do CnaR é 

desenvolver ações com a finalidade de promover uma atenção integral à saúde desta 

população, promovendo a saúde de forma que considere seus determinantes e condicionantes, 

além de desenvolver autonomia das pessoas (Ministério da Saúde, 2012b). 
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Os entrevistados têm o entendimento de que a criação do CnaR foi nada mais que a 

remediação de uma falha do SUS. Se existe um sistema de saúde que preconiza que qualquer 

pessoa tem direito a ela, isto, em tese, incluiria a população em situação de rua. 

 

Em relação a isso do objetivo do trabalho da gente, eu sou muito de dizer que se o 

SUS funcionasse não precisava do Consultório na Rua, né? Eu acho que o principal 

objetivo do Consultório na Rua, que eu acho que um dia deve acabar, é fazer com que 

tanto os profissionais de saúde, os serviços de saúde, quanto a população de rua, 

tenham orientação, percebam que esse é um direito deles, que eles têm que ter 

autonomia de ir e vir dentro dos serviços de saúde. Não só de saúde, mas da 

assistência, de tudo. Porque a verdade é essa, o Consultório na Rua surgiu diante de 

uma falha do SUS, né? Não só do SUS, mas do próprio conhecimento, vamos dizer 

assim, da orientação da Pop rua, que acha que talvez não tenha direito, não vai ser bem 

atendido. Começou por causa da ignorância dos profissionais, né? Muitas vezes e das 

barreiras existentes nos serviços, que fez com que eles próprios se afastassem, e que 

agora a gente tá tentando aproximar, né? (C15). 

 

Sobre isso, ao ser questionado se a inclusão da população em situação de rua no SUS 

iria acontecer e, necessariamente, o CnaR acabar, C17 respondeu: 

 

Eu não acho que isto vai acontecer. Eu não consigo visualizar isto. Pode mudar de 

nome de novo. Mas acho que deixar de existir, eu acho bem difícil. Porque as 

vulnerabilidades elas são grandes. E são gritantes. Este é um público mais vulnerável. 

Então ele tem uma atenção mais especial. Mas, o quanto a gente tá à margem do SUS. 

Então, pode mudar de nome como eu falei, eu acho que ele pode deixar de ser CnaR, 

mas ele pode, ele não vai deixar de ter essa essência. De tentar aproximar. 

 

Essa fala de C17 nos mostra para que serve uma política social: o apaziguamento das 

manifestações da questão social enraizada na estrutura do capitalismo. Percebe-se que a 

consequência fim do CnaR seria dar acesso integral a população em situação de rua ao SUS, 

entretanto, tal objetivo não pode ser alcançado pela própria estrutura da sociedade capitalista, 

que não deixará de produzir esse fenômeno. 
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Contudo, para os profissionais, o CnaR é um serviço que surge com vistas a assessorar 

a população em situação de rua nos equipamentos de saúde, que tem função de promoção e 

prevenção em saúde. Um dos entrevistados descreveu bem este objetivo:  

 

O consultório. Ele é, na verdade, para mim, um serviço de assistência (...) É de saúde, 

mas é muito mais de assistência na saúde. Tipo de educação, de assistência, porque a 

nossa função é muito mais que as pessoas saibam dos direitos delas e acessem, né? 

(C01). 

 

 

Outro objetivo bem claro entre os profissionais é o de mobilizar outros serviços. Eles 

definiram esse objetivo como sendo fazer com que haja uma maior facilidade de acesso da 

população em situação de rua aos serviços da rede pública, com a finalidade de fazer com que 

seja garantido o direito destas pessoas à saúde. Desse modo, tensionar para que a rede de 

serviço inclua esta população segue uma ideia de garantia de direitos. 

 

Então, assim, a gente precisa de muito suporte, o CnaR, nossa parte a gente faz, que é 

mobilizar, instrumentalizar, fazer este primeiro, é fazer este primeiro vínculo com a 

unidade, com o sistema, com a atenção básica. Seja através, não importa a via por 

onde eles entraram, se é dentista, se é nutricionista, se é clínico geral, se é 

ginecologista, o importante é que eles entrem, né? Nesta rede. (C01). 

 

E eu acho que o principal objetivo, hoje, do Consultório na Rua, é criar vínculo. É o 

resgate, mesmo, dos direitos, da cidadania, da inserção... Porque a gente sabe que... 

Existe até um texto que é "o lixo da sociedade", alguma coisa do tipo... E a gente sabe 

que, na prática, existe isso. A exclusão desse pessoal. Então, quando a gente vê que a 

gente consegue trazê-lo até a unidade de saúde, que ele seja atendido com dignidade, 

que ele seja respeitado, que ele veja seus direitos funcionarem, isso pro consultório é 

muito prazeroso. É o resgate do valor daquele cidadão. (C16). 

 

Em conformidade com este conceito de acesso à saúde, é exposto nas entrevistas que 

há um objetivo deste tensionamento da rede e, em função disso, acontece a ampliação da 

atenção à saúde da população em situação de rua. Assim, a importância da entrada do sujeito 

na Atenção Básica, porta de entrada do SUS é a prática dos princípios da equidade e da 

integralidade. A operacionalização das práticas dos CnaR implica essa busca pela rede de 
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atenção básica e que ela atue. Tal concepção é vista como ganho no fato da transição do 

equipamento para a Atenção Básica. 

Outro ponto ressaltado foi a humanização da rede de saúde. Como parte do trabalho 

desenvolvido, trazendo a concepção da PNH (Ministério da Saúde, 2003), essa humanização é 

fundamental, aos olhos dos profissionais, para romper esta desassistência que a população em 

situação de rua tem vivido. Como disse C06: 

 

Como equipe, sensibilizar aqueles profissionais que ainda veem no sujeito a 

culpabilização por sua situação (...). Dentro do CnaR, seria sensibilizar os 

profissionais, sensibilizar também para que este morador, pelo um atendimento de 

melhor qualidade, de melhor assistência, né? Que ele é um cidadão de direitos, que 

tem direito sim, a tudo isto. Embora ele, muitas vezes, não esteja apresentável. Nem 

tenha consciência deste direito. 

 

Assim, para que o objetivo de promover o acesso à saúde para a população em 

situação de rua seja alcançado, as equipes incorporam como um objetivo adjacente o 

enfrentamento aos estigmas aos quais estão sujeitas as pessoas em situação de rua. Ao mesmo 

tempo, além de desconstruir esses estigmas, os profissionais também precisam construir, junto 

aos demais profissionais, a ideia da promoção de direito como contraponto à caridade, tão 

historicamente ligada à assistência a esse público. Esse movimento de humanização da rede 

para com os outros profissionais pode ser visto no trecho a seguir, em que C11 relatou as 

dificuldades do trabalho com outros profissionais na rede. 

 

Eu tenho algumas considerações de dizer que o consultório é um trabalho fantástico, 

que não é... A gente tem uma ideia... Nem a gente, mas a população do senso comum 

tem uma ideia, que... Pronto, eu levei NOME
7
 ontem na consulta, aí o médico chegou, 

um cara até muito jovem, muito competente, "Poxa, este trabalho de vocês é muito 

bonito, né?" Um bonito como fosse uma caridade, um bonito que foi "Poxa, que Deus 

abençoe. Vocês são demais!" Legal, né? Mas não é isto, né? Não é isto. 

 

                                                      
7
 Foram retirados nomes e locais que pudessem identificar o caso relatado, assim preservando a identidade da 

entrevistada ou da pessoa em situação de rua relatada no trecho. 
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É interessante reconhecer nesse processo pedagógico dos profissionais que lidam com 

a população em situação de rua uma iniciativa de desmistificação do que seria o trabalho dos 

profissionais do CnaR. Cunha (2010) atenta para o fato de que ela é, muitas vezes, encarada 

como algo de menor complexidade e não como base da estrutura do sistema de saúde. Então, 

há uma junção entre a ideia de um trabalho simples com a de prática de caridade, quando 

relacionado à população em situação de rua, o que dificulta o entendimento do direito à saúde 

integral.  

Ainda nessa direção, uma questão apontada pelos entrevistados foi o desconhecimento 

de outros profissionais do SUS acerca do papel do CnaR. Esse é um elemento fundamental e 

que acaba se articulando com as características discutidas acima (o estigma dos usuários e a 

imagem da caridade associada às práticas para com eles). Assim como em relação a outros 

profissionais da rede, os entrevistados consideram que a população, em geral, ainda não 

possui conhecimento sobre os objetivos dos CnaR. 

 

É um serviço que tem os profissionais da saúde que não conhecem ainda, muitos ainda 

não sabem, tá sendo explorado, né? Saiu até em rede nacional sobre o serviço e tudo. 

Mas, assim, o que não sabem quando tem o conhecimento, acham que nosso serviço é 

tirá-los daquele local ali, porque tem gente que se incomoda, que eles acabam criando 

vínculo naquele local, que os próprios moradores da área se incomodam com eles ali, 

então eles acham que o nosso papel é recolher eles dali, tirá-los dali, entendeu? Para 

onde vamos levá-los eles não querem saber, muitos ainda têm este pensamento, 

entendeu? Aí a gente, da mesma maneira que a gente faz esta prevenção com eles, 

moradores de rua, a gente, se chegar algum morador da área, né, querendo saber, a 

gente até faz com os moradores da área ali, que queiram conhecer. (C14). 

 

As pessoas, como um todo, defendem que... Confundem que o nosso serviço é retirar 

as pessoas da rua, dar um sentido de vida a elas e salvar elas do mundo das drogas ou 

botar numa clínica, ou levar para família. E, aí, pronto. Como o nosso trabalho ele é 

confundido a ser isto, as pessoas não entendem que o que a gente faz é trabalhar. Estar 

com aquela pessoa, e tudo bem. (C04). 

 

O tipo de visão de que é um trabalho bondoso e de caridade e que os outros 

profissionais da rede não querem trabalhar com essa população ficou clara durante as 
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atividades acompanhadas. Como contraponto a essa ideia, apontaram que há, também, para a 

realização dos objetivos dos CnaR, um processo de explicar o papel desse equipamento: 

 

É um trabalho de inclusão, trazer pra dentro da rede. Isso não é um papel fácil. É 

difícil. É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho de tensionar mesmo sabe? A 

rede tá mostrando que aquilo ali... Aqui existe uma população que tem um direito, que 

não tá sendo dado esse direito, mas que depende desse serviço pra que ele seja incluso. 

(C05). 

 

 

Como parte do objetivo dos CnaR está o atendimento direto da população em situação 

de rua e de, nessa relação, construir uma concepção de saúde com a perspectiva do 

autocuidado e da promoção e prevenção em saúde. Como C04 diz: “O trabalho da gente é 

incentivar aquelas pessoas a terem autocuidado, é fazer oficinas de autocuidado, de promoção 

e prevenção de saúde, então, isto é, para mim é um estímulo ao cuidado. É o nosso trabalho”. 

Esse aspecto do cuidado imediato e direto tem importância destacada no Manual 

Sobre Cuidado à Saúde Junto à População em Situação de Rua (Ministério da Saúde, 2012b). 

É considerado que há uma especificidade no atendimento dessa população, que deve ser o 

acolhimento, mesmo sem consulta e/ou encaminhamento. São atividades que “permitem a 

construção de vínculos que estimulem a autonomia e a autoestima, favorecendo a abordagem 

específica e discussões de temas de interesse comum ao grupo e viabilizando, também, a 

busca de alternativas para as problemáticas vivenciadas no contexto da rua” (p. 34). 

Nessa perspectiva, há o atendimento direto à população em situação de rua para 

acolher as mais diferentes demandas. Todavia, pude observar, nos registros dos diários de 

campo, que esse objetivo pode ser dúbio. Isso traz, muitas vezes, um reducionismo do próprio 

trabalho. Deve-se questionar, por um lado, até que ponto voltar-se para as demandas 

decorrentes da rua irá fazer com que o CnaR desenvolva um foco em trabalhos pontuais. Por 

outro lado, há a importância também de atender essas demandas, já que se trata de um perfil 

de pessoas que têm questões concretas e imediatas relacionadas à saúde.  
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Além de atender a tais demandas, as equipes do CnaR devem prestar apoio matricial 

às demais equipes (Ministério da Saúde, 2012b). Essa construção de diretrizes clínicas entre 

equipes de referência e apoio matricial têm como objetivo “ampliar as possibilidades de 

realizar-se clínica ampliada e integração dialógica entre distintas especialidades e profissões” 

(Campos & Domitti, 2007, p. 400). 

Essa dupla função dos consultórios foi apontada por C08: 

 

Ele é um mediador de acessos. A gente faz é produzir cuidado, né? Por um lado. Mas 

ele media acesso. Isto é opção dos...  São dois elementos importantes, né?  Produzir 

cuidado, que é uma ação direta que a gente faz junto às pessoas, que umas pessoas, 

realmente, a gente atende, acompanha, né? Dá os direcionamentos, ou provoca outros 

pontos da rede para que ela responda à atenção que deve ser dada para aquela pessoa, 

né? E compartilha cuidado, trabalha com outras equipes, né? Equipes de CAPS, 

equipes de CAPS transtorno, CAPS AD, trabalha com a intersetorialidade, procurando 

mediar esta relação desta pessoa para que ela chegue até os serviços. A gente com as 

pessoas, na rua, né? Procura, embora não faça ainda plenamente, tanto produzir 

trabalho de prevenção como de promoção de saúde, né? Isto não tá ainda, ao meu 

ponto de vista, a gente não chegou a este ponto ainda do que deveria ser, mas esta é 

um pouco da finalidade. E deve trabalhar com a lógica de política de redução de 

danos, né? 

 

 

Ainda que seja uma necessidade e um objetivo das equipes nessa relação imediata com 

as demandas, eles colocaram como um exercício difícil de manejar na prática. Como reforçou 

C08: “É muito forte a demanda de assistencialismo. Então, a gente... É uma luta que a gente 

faz porque a gente acaba caindo, escorregando nisto, né?”. 

Ademais, para que essas duas funções sejam articuladas, a educação em saúde se torna 

o elo que dá a possibilidade de trabalhar na prevenção e promoção de saúde. Está previsto 

como atribuição dos CnaR desenvolver atividades em educação em saúde (Ministério da 

Saúde, 2012b). A concepção aqui vista como educação em saúde segue uma vertente que 

procede de Paulo Freire e Victor Valla, além de seguir o fundamento visto na Política 

Nacional de Educação Popular em Saúde no SUS (PNEP-SUS) do Ministério da Saúde 

(2013). É uma concepção que prevê a articulação entre os saberes populares e científicos, 
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entendendo que a reflexão crítica sobre a realidade está na construção do caminho para um 

processo emancipatório (Bonetti, Chagas, & Siqueira, 2014). 

A incorporação dos saberes populares e a articulação com as práticas de promoção de 

saúde ainda são desafios dentro do SUS, mas entende-se que essa ferramenta é peça essencial 

na promoção de direitos, uma vez que “busca promover a participação dos sujeitos sociais, 

incentivando a reflexão, o diálogo e a expressão da afetividade, potencializando sua 

criatividade e sua autonomia” (Pulga, 2014, p. 125). Essa possibilidade de desenvolvimento 

de protagonismo se diferencia de práticas tradicionais que investem na simples transmissão de 

conhecimento. É um processo colaborativo que busca criar leitura crítica da realidade e, no 

caso de interesse aqui, dos processos de saúde-doença. 

Esse processo implica na compreensão dos saberes locais e sua articulação com a 

realidade dos sujeitos. C06 trouxe um exemplo que ilustra como há a produção de saberes 

dentro do espaço de relações específicas da situação de rua, condicionadas por elas, e esses 

saberes estão ali antes da chegada do saber institucionalizado dos equipamentos do Estado: 

 

A gente descobriu que um deles chegou para gente: "não, eu tenho o meu método. O 

meu método é passar limão". O limão cura tudo, faz tudo, né? Pegava, passava limão. 

Mas por que limão? No território dele, onde ele ficava, a menos de 8 metros tinha um 

bar, vários bares, então, ele diz que é muito mais fácil para ele pegar um limão num 

bar e passar antes da relação, do que ir até o posto pegar uma camisinha, que muitas 

vezes ele não sabia se ele ia receber. Então a gente aprende também com eles, né? 

Estas coisas. Se bem que eu não gostaria de passar limão [risos]. A gente questionou e 

disse "Você passa mesmo?", "Passo em mim e passo na parceira.", se a parceira se 

recusar é porque ela tem alguma coisa, aí eu já não quero mais. Imagina, o órgão 

feminino passando limão. (C06). 

 

No caso acima, percebe-se que a própria condição de rua produz saberes em relação à 

prevenção de doenças, no caso citado, de DSTs. Como levar a informação sem desconsiderar 

o que é produzido nesses espaços? É um questionamento que vai além do trabalho dos 
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profissionais do CnaR, mas atravessa todas as práticas profissionais, que, minimamente, se 

propõem a refletir com o contexto de trabalho no qual estão inseridos. 

Dessa forma, por ser um processo que visa o fortalecimento do protagonismo e a 

construção de uma relação de autonomia na relação com a realidade, além de uma leitura 

crítica da realidade, evidencia-se que seja uma ponte entre as demandas imediatas de saúde e 

a inserção na atenção à saúde. Isso se dá porque a educação popular em saúde busca articular 

os processos de saúde-doença com a visão crítica sobre os direitos e a cidadania. Assim, a 

corresponsabilização e a compreensão da relação política implicada na condição de rua e os 

determinantes sociais da saúde passam por um processo pedagógico que tem as demandas de 

saúde mais imediatas como ponte. Os profissionais entrevistados mencionaram a importância 

desse espaço para a construção desse processo.  

 

E que você vai ver, que você não pode se desprender da equidade, mas você tem que 

ver algumas outras alternativas. Entendeu? E assim, o que é importante falar muito na 

rua, falar sobre o SUS, falar sobre o que é equidade, numa linguagem fácil. Falar o que 

é corresponsabilização. Falar! A gente precisa falar disto. E eu acho muito, muito, 

importante, é... Que é a proposta também do CnaR, aproximá-los da UBS. Para que 

um dia o prontuário dele seja prontuário único, que não tenha nada a ver com o CnaR. 

Que a nossa missão aqui não é fazer caridadezinha. Não é! É que eles se sintam 

responsáveis por isto. Quando eles perceberem que não é difícil chegar aqui, quando 

eles perceberem que podem chegar aqui sem que a gente esteja, aí o CnaR vai estar 

funcionando. Porque tem bairros em Natal que não tem CnaR. Então faz o quê com 

eles? A gente tem que vinculá-los a UBS, do território deles, é territorial. É uma 

questão territorial. Não é trazer todo mundo para cá, nem Mãe Luiza, nem para Ponta 

Negra. Não é. É fazer com que os usuários que não estão na nossa área de cobertura, 

mas que são nômades, que ficam passeando, que eles se vinculem à unidade deles, do 

território deles. Eles são do território. Então entender sobre território na rua, é 

importante. Falar sobre unidade básica é importante. Tudo isto. (C17). 

 

Dessa maneira, o processo de educação em saúde se relaciona diretamente com a 

articulação na rede e com o processo de matriciamento. Se na fala acima vimos que as 

iniciativas vão além de responder a uma demanda imediata, abaixo veremos que, no horizonte 

dessas ações, está a inserção na rede. 
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O serviço é pra abrir as portas, não é pra carregar nos braços, né? Então, a gente abre 

as portas, conversa... A gente já... Esse primeiro encaminhamento a gente já 

transforma até como uma forma de matriciamento. Tipo "Ah! Eu vou encaminhar pra 

LUGAR". "Então a gente vai com você". Então a gente vai com ele, marca com ele lá, 

chegando lá a gente conversa com o diretor, faz o matriciamento, conversa com o 

diretor, explica o que é o projeto, o programa, explica o que é, né? Quais são nossas 

propostas, objetivos, e em sequência disso o paciente é atendido. Então, a gente faz 

duas coisas em uma só. Matriciamento e consulta com o paciente. (C16). 

 

Contudo, ainda que os entrevistados mencionem a necessidade de construir essa co-

participação, os desdobramentos de um processo de educação em saúde ainda são muito 

incipientes, restritos principalmente a algumas ações desenvolvidas no campo pelos 

profissionais do CnaR. Esse é um trabalho que implica a participação de uma série de atores 

sociais, equipamentos e movimentos sociais. Tal articulação ainda não acontece de forma 

efetiva. 

Por fim, pautar as atividades na perspectiva da redução de danos é visto pelos 

entrevistados como algo que deve ser preservado nos objetivos do equipamento. Porém, 

alguns profissionais apontam que houve uma perda da centralidade da redução de danos na 

atuação. Todavia, essa ideia ainda está muito arraigada à perspectiva de redução de danos 

ligada ao consumo de “drogas”, na qual o foco tende ao uso/abuso da substância e não à saúde 

do usuário. 

É possível concluir que se, por um lado, os profissionais assimilam o sentido mais 

amplo de sua ação no campo da saúde, ou seja, a inserção dos usuários na rede de saúde e seu 

papel como veículo para a promoção do direto à saúde, por outro, há um conjunto de 

objetivos associados para que isso possa acontecer em função do próprio perfil do público 

atendido, como superar o estigma enfrentado pelo público que atendem e a forte conexão 

entre a assistência a eles e a caridade. Além disso, conseguem apontar para uma visão mais 

crítica no que diz respeito à sua inserção na rede de saúde ser por uma insuficiência das 
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políticas sociais em promoverem os direitos da população em situação de rua. Entretanto, a 

articulação entre as práticas de cuidado em saúde e um processo mais amplo de promoção de 

saúde com a possibilidade de uma atenção integral necessita um processo pedagógico que 

ainda aparece pontualmente e depende da mobilização de diversos atores. Percebe-se que, em 

função dos objetivos na rede, os CnaR podem desempenhar um papel importante nesse tipo 

de processo de educação popular em saúde. 

 

4.2.5. Abordagem 

 

Perguntei aos profissionais como acontecia a abordagem aos usuários e como eram os 

desdobramentos disso para a prática dos CnaR. O que pude encontrar foi algo simples e 

voltado para o contato humano, pois, para alguns entrevistados, não existe técnica para saber 

como chegar e falar com outro ser humano, e, sim, o respeito ao próximo como forma de 

aproximação. Esse caráter pode ser lido na resposta de C02, quando questionado sobre o 

assunto: 

É normal. Muitas vezes até o pessoal me pergunta "Como é que você chega perto 

dessas pessoas?", "Rapaz, é como eu chego perto de você!" Não tem segredo, cara, não 

tem! É porque essas pessoas pensam que essas pessoas são extraterrestres, não sei o 

quê. Mas eles não são, são pessoas normais iguais a mim e a você. É só chegar lá 

"Bom dia", "Boa tarde", tratar bem. Uma hora ou outra você vai ver uma pessoa mais 

rude com você porque, como a gente é poder público, e muitas vezes a única forma de 

poder público que chega perto deles é a polícia, então eles querem esculachar, né? 

Então, o poder público, é a gente. Então, a gente ouve, escuta, tenta conversar. Trata 

bem todo mundo, como trataria um amigo, uma pessoa normal. A mesma abordagem. 

Não tem fórmula mágica. Nem macete. É tratar normal. (C02). 

 

Vale também ressaltar na fala citada o lugar do poder público que estes profissionais 

representam, em que muitas vezes o profissional precisa fazer o exercício de saber o porquê 

de eles não serem tão bem recebidos todas às vezes. Isso implica em não achar que eles têm 
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que ser sempre bem recebidos porque eles estão prestando um serviço a essa população. 

Assim, acabariam por ignorar a personalização do Estado na figura do profissional.  

Outro fator que este profissional relatou é que, muitas vezes, a única forma que a 

população em situação de rua tem de relação com o poder público é por meio da violência, 

verbal ou física. Então, essa forma de abordagem mais desprendida parece estranha aos 

ouvidos do senso comum, que coloca a população em situação de rua como inferiorizados e 

estigmatizados, como “extraterrestres”. 

Como visto em outras pesquisas (Coelho, Jorge, & Araújo, 2009; Falk, Falk, Oliveira, 

& Motta, 2010; Franco, Bueno, & Merhy, 1999; Gomes & Pinheiro, 2005; Mitre, Andrade, & 

Cotta, 2012; Schimith & Lima, 2004), o acolhimento é uma ferramenta importante para 

proporcionar saúde e que deve ser usada em todos os serviços. Por isso, Coelho, Jorge e 

Araújo (2009) afirmam que “tal prática convida o repensar ético-político do cotidiano, 

fortalecendo o uso do diálogo como forma de apoiar e estimular a criatividade e a 

singularidade presentes no cotidiano” (p. 441). 

Vale a ressalva que C04 fez sobre o lugar do profissional com relação ao vínculo e à 

abordagem tomada pelas equipes e o posicionamento de outros profissionais dos serviços da 

rede pública sobre a população em situação de rua: 

 

Não é adular o sujeito, mas é tentar entender e saber o que é possível fazer para ele. É 

possível mantê-lo, saber que ele precisa, de que forma. Eu acho que não foi... E há um 

medo... Destas pessoas. Há um medo que elas vão... A polícia no local, que ela vai 

quebrar o local, e, principalmente, que ela vai surtar a qualquer momento, e pode 

agredir os profissionais e fazer todo o resto. Há um medo. Eu acho que há um medo. 

(C04). 

 

Dessa maneira, a população em situação de rua sofre uma desassistência por parte do 

Estado que se reflete no acolhimento, não só realizado pelo CnaR, mas também pelos outros 

serviços públicos. Isso se refletiu na fala de C02 quando questionado sobre o número alto de 
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abstenções por parte da população em situação de rua nas consultas médicas marcadas pelo 

CnaR: 

 

Muitos não querem vir também, porque... Continua aquele debate, né... Uns não 

querem vir porque não querem ser maltratados, né? Que uma vez foram, não foram 

bem recebidos. Eu digo isso muito ao pessoal, tudo depende sabe de quê? Do 

acolhimento. Se você acolhe bem aquela pessoa, com certeza, quando ele sentir dor de 

novo, ele vai querer voltar pra aquele lugar porque ele foi bem acolhido. (C02). 

 

A escuta, como ferramenta para uma boa abordagem, é vista na maioria das falas dos 

entrevistados e nos diários de campo. Assim, a melhor forma de uma abordagem é estar 

aberto a dialogar e escutar o outro, para que a confiança naquele profissional se estabeleça e 

vá além de uma demanda pontual. 

A partir disso, outro aspecto que foi mencionado como essencial para a relação 

estabelecida com a população em situação de rua e para a atuação profissional foi a 

construção dos vínculos. É possível definir o vínculo como relação estabelecida entre 

profissional e usuário, que tem como finalidade promover a autonomia para os sujeitos, tanto 

profissionais quanto pacientes, em relação à saúde (Schimith & Lima, 2004). Ademais, o 

vínculo representa muito mais para essa população, que é tantas vezes escanteada pela 

sociedade.  

Então, antes de qualquer ação por parte deles, é conversado sobre qual a melhor 

maneira de ser realizada aquela atividade ou abordagem, para não ser quebrado o vínculo. 

Portanto, o acolhimento, o vínculo e a escuta são fatores primordiais para a superação da 

desassistência que os serviços de saúde possuem com relação a esta população: 

 

Nós temos também uma grande coisa no nosso trabalho, que é o vínculo. Uma 

população onde... Eles são desconfiados de tudo e de todos, pelo seu próprio histórico, 

a gente tem um grande vínculo, a gente... Este vínculo, ele é criado, ele é construído, 

então a gente tem muito cuidado para ele não ser quebrado. Quando a gente encontra 

pessoas em situação de tá devendo a justiça, como a gente encontra criança, a gente 

tem todo um manejo para que este vínculo, que aquela pessoa confie em nós, que esta 
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criança não vai ser tirada dela naquele momento por nós, mas que ela também não está 

certa. Ela não está certa, e ela deve procurar outros caminhos para que esta criança não 

seja retirada dela. Agora, dizer isto de uma forma que ela não... Passe a esconder da 

gente, para que não seja quebrado o vínculo. É bastante delicado, este momento. 

Quebrar o vínculo. (C06). 

 

Dessa forma, como a atuação das equipes CnaR é in loco, existe uma semelhança com 

as equipes da ESF ou agentes comunitários de saúde no que diz respeito à forma de 

aproximação e de vínculo, que é bem diferente de outros profissionais da saúde. Por outro 

lado, o trabalho diferenciado, tanto na forma de abordagem, no horário de atuação, na 

itinerância da equipe, quanto no público que atendem, faz com que haja na fala de outros 

profissionais da rede um estigma, como já foi referido anteriormente. Isso foi abordado na 

fala de C04: 

 

As pessoas perguntam muito para gente, isoladamente, para um profissional e tal, 

muitos profissionais contaram para gente, nos momentos internos, e às vezes, o grupo, 

quando o grupo se apresenta, "Mas vocês vão com a polícia, né?", "Não é perigoso, 

não?" e o último comentário, "Ai... que bonitinho!”. 

 

 

Assim, se evidencia um obstáculo à realização da atenção à saúde da população em 

situação de rua, uma vez que os profissionais de saúde que deveriam fazer o sequenciamento 

do acompanhamento e a inclusão dessa população na rede têm, muitas vezes, essa visão que 

pode inviabilizar o desenvolvimento efetivo das ações. 

Outra questão diz respeito à abordagem com pessoas que estão fazendo uso ou sob o 

efeito de alguma substância. Alguns questionamentos que surgem, principalmente em campo, 

puderam ser acompanhados junto à equipe: qual a melhor hora para se aproximar? Aquela 

pessoa está mais agressiva, até que ponto vale a pena se aproximar? Será que ele quer a 

presença da equipe? 
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Um caso de acompanhamento foi o de José.
8
 Tanto no primeiro dia, quanto no último 

dia em campo, José encontrava-se sob efeito de cola de sapateiro. Nos dois momentos ele 

mostrou, fazendo uso da mesma substância, comportamentos distintos. No primeiro dia, José 

se apresentou extremamente assustado, introspectivo e demonstrava não querer a aproximação 

da equipe, porém questionou a equipe se eles iriam se aproximar, perguntando se estavam 

com medo. Já no último dia, José estava eufórico e extrovertido, conversava com a equipe de 

forma animada. Nesse caso vemos, pela descrição, que momentos e formas diferentes de uma 

determinada substância no organismo e como o sujeito está se sentindo naquele contexto 

podem mudar radicalmente. Isso reflete nas práticas do CnaR, a depender do vínculo 

estabelecido, podendo existir, ou não, a aproximação dos profissionais.  

Isso é importante quando se busca compreender e adotar o modelo de redução de 

danos, um dos pilares da prática do CnaR, não somente como uma técnica de reduzir um dano 

à saúde, mas como uma concepção ampliada de ser humano, muito além dos preceitos do 

modelo de abstinência. Podemos observar isso nas falas a seguir: 

 

Aquele momento de... Aquele uso de substância coletiva, onde eles estão fazendo e a 

gente, em nenhum momento, a gente foi e reprimiu aquilo. Foi fazer um discurso 

moral, não, né? Estamos invadindo a praia dele. (C06). 

 

Foi assim... Eu percebo que, muitas vezes, uma palavra da gente já, pelo menos, 

motiva. Entendeu? Ou acolhe, sei lá. Talvez não tenha nenhum resultado palpável, 

como teve esse, que a gente possa contar, mas eu vejo que só a atenção que a gente dá 

a eles... Têm muitos deles que dizem assim "ah! Eu duvido que venha aqui e converse 

com a gente, eu nunca tinha visto isso.” Já teve de gente dizer isso. E tira da 

invisibilidade deles, porque eles se sentem invisíveis. (C15). 

 

A postura vista pelas outras equipes é coerente com a da experiência relatada no diário 

de campo. Os profissionais se reúnem, avaliam o campo e decidem em conjunto se devem, ou 

não, fazer a abordagem/aproximação naquele momento, como pode ser visto na fala de C01: 

                                                      
8
 Nome fictício. 
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“E aí, a gente visita ele, mesmo totalmente alcoolizado, conversa, faz acordos, e... Com ele, 

mesmo que a gente pense que ele não tá lembrando, né?”. Outros aspectos também são 

ponderados: se já existe vínculo estabelecido com o usuário, se a região é uma rota normal ou 

não e quanto tempo a equipe irá ficar no local. E nos relatos dos profissionais essa 

aproximação, mesmo quando a pessoa está fazendo uso ou sob efeito de substância, parece 

proveitosa. Entretanto, a atenção a esses cuidados é de extrema importância e requerem uma 

sensibilidade do profissional, já que determinadas posturas podem ser interpretadas pela 

população como uma expressão de preconceito. Entender essas limitações faz parte da rotina 

do CnaR. 

Ainda assim, mesmo que se preze por uma aproximação respeitosa e livre de 

preconceitos, há um conjunto de cuidados tomados pelas equipes para a abordagem que 

concernem à biossegurança e à própria segurança pessoal. Uma postura de segurança adotada 

pelas equipes é a ação em conjunto. Isso pode ser exemplificado pela fala abaixo: 

 

A gente procura tomar alguns cuidados. Por exemplo, estar sempre em dupla e estar 

sempre um pouco esperto (...) Então, a gente, e tem alguns lugares que a gente vai que 

são um pouco mais complicados do que outros. Então, vamos ficar esperta, né? (...) Se 

tá acontecendo alguma coisa e tal. Então, de não ficar de costas, também para eles, de 

procurar ficar mais de frente e tal. Então, estes cuidados assim. (C12). 

 

Há algumas estratégias de busca que precedem a abordagem. Além de pensar como 

abordar, deve-se pensar, anteriormente, sobre onde e qual o melhor horário .Isso depende de 

um entendimento mais profundo das características do campo. 

Um posicionamento bem interessante adotado pelas equipes é a escolha do 

profissional que irá acompanhar o caso: quem acompanha é quem possui mais vínculo, e não 

pela especialidade, ou nível médio ou superior. Todos são responsáveis pelos casos atendidos 

pelo CnaR. Porém, no caso de consultas em que uma das pessoas em situação de rua solicite à 

equipe que a acompanhe, vai o profissional que tem mais afinidade com aquela pessoa. 
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Em suma, ir para campo, desde a aproximação/abordagem até a criação de um vínculo, 

requer dos profissionais uma leitura do contexto que supere algumas superficialidades e 

noções do senso comum, como, por exemplo, ter uma postura sem preconceitos e sem 

julgamentos. Isso demanda uma capacitação/formação que vai além de uma formação 

tecnicista, exigindo uma visão mais humanizada do contexto de trabalho e da população em 

situação de rua. Ainda assim, é importante destacar que essas são características que os 

profissionais relatam aprender durante a própria experiência profissional e não em formação 

anterior. Mesmo assim, é um conjunto de conhecimentos que consideram imprescindíveis 

para conseguirem atingir os objetivos da atuação. 

 

4.2.6. Atividades 

 

Nesta categoria estão reunidas as atividades realizadas pelas equipes e como são 

planejadas. Um dos entrevistados dividiu as atividades em dois tipos: pré-campo e pós-

campo. Acrescentei, também, as atividades realizadas em campo mencionadas nas demais 

entrevistas. As atividades pré-campo são todas aquelas que são realizadas como parte de 

planejamento das ações e atividades burocráticas (como cartão SUS, marcação de consulta, 

etc.). 

O planejamento das atividades trata de esquematizar as práticas realizadas pelas 

equipes. Alguns profissionais relataram que o planejamento acontece semanalmente, enquanto 

outros disseram que é diário, de acordo com as demandas dos dias anteriores. Para alguns 

profissionais, existe uma tentativa de ter regularidade nesse planejamento, mas que, pelos 

desdobramentos dos casos, não é possível mantê-la, uma vez que “sempre têm extras” e 

imprevistos que requerem parar para pensar nas soluções possíveis. 
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Mas, todos dizem que independente da frequência do planejamento, ele é dinâmico, 

devido às demandas da população em situação de rua, como pode ser observado nas falas 

abaixo: 

 

É uma boa pergunta. Porque isto daí já mudou muito e continua sempre em 

construção, vamos assim dizer [risos]. Porque antes, quando a gente começou, a nossa 

coordenadora pediu para que a gente entregasse um planejamento semanal, então a 

gente sentava na segunda-feira e fazia, tipo, uma programação da semana, só que 

desde o começo a gente sempre percebeu que este planejamento nunca bateu com a 

nossa realidade completamente. Porque as coisas mudam todo dia. Absolutamente 

todo dia. Assim, de todo serviço que eu trabalhei, este é o trabalho que mais muda. 

Porque, assim, dependendo do que aconteceu no dia anterior, de repente muda o dia 

seguinte. Vamos supor, a gente foi para rota e daí, do nada, uma pessoa teve que ir 

para o hospital, você não tava esperando, aí você ficou até às 11 horas da noite, ou foi 

na UPA com uma pessoa, o que você vai fazer no dia seguinte? (C12). 

 

Na verdade, eu vejo que o planejamento é quase zero. Assim, porque a gente tem a 

rota, o que é planejado é a rota. Pronto. O que dá pra planejar é a rota. A gente pode 

até planejar uma oficina. Semana que vem a gente vai fazer uma oficina. Chegar no 

dia e não dar certo. Seja porque o profissional... Aconteceu alguma coisa, uma reunião, 

um negócio que o profissional teve isso, seja porque apareceu uma urgência. Então o 

planejamento da gente é a rota. Vez ou outra dá, a gente já fez, por exemplo, uma 

oficina de pressão arterial. A gente marcou mais ou menos um mês antes. Deu certo, a 

gente pegou uma profissional e foi. Mas na maioria das vezes não dá. Porque a rua é 

muito instável. Faz mais de ano que a gente tenta marcar uma de saúde bucal [risos]. E 

faz mais de dois que a gente tenta fazer a de carteira com caixa de leite. (C15). 

 

O mapeamento do território foi umas das primeiras atividades das equipes. Para saber 

como atuar, anteriormente, eles queriam saber onde atuar e qual seriam os melhores horários 

para fazer as rotas. Tais rotas são os trajetos que incorporam os lugares na cidade onde se 

encontram as pessoas em situação de rua. Cada equipe teve formas diferentes de fazer esse 

mapeamento, uma equipe acompanhou a equipe da ESF, outra já foi para campo, pois tinha 

carro, e outra foi por matriciamento. 

Tal atividade de mapeamento, de acordo com a fala dos entrevistados, é algo contínuo, 

que está sempre em avaliação pelas equipes, já que a população em situação de rua é também 

itinerante. Assim, algumas rotas tendem a mudar depois de algum tempo, por estratégia de 
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sobrevivência, por exemplo. É possível citar o caso registrado no diário de campo em que 

uma pessoa em situação de rua relatou que mudou de lugar devido à violência policial 

causada pela guarda municipal, que justificou a ação dizendo que não poderia ter mais 

ninguém dormindo em praças, jogando os pertences que estavam na mochila da pessoa no 

chão e ameaçando prendê-la. Tal atitude relatada é constante na fala da população em situação 

de rua. 

A emissão do Cartão SUS, que também foi classificada como uma das principais 

demandas da população em situação de rua, é uma das atividades mais citadas entre os 

entrevistados. Essa atividade foi mencionada como a mais solicitada pelos usuários e mais 

realizada pelos profissionais. Existem duas explicações para a centralidade dessa atividade 

nas práticas do CnaR: (1) é a forma de registro das atividades e produção das equipes para 

alimentação do sistema e-SUS, um sistema de informação integrado da AB;
9
 (2) o cartão do 

SUS representa, muitas vezes, para população em situação de rua, o único documento que eles 

portam, algo que fica claro na fala de C01: 

 

A importância da pessoa ter seus documentos, e aí, a gente chega e dá pelo menos 

um cartão SUS, mesmo de papel, faz diferença para eles, né? É o nome deles ali, 

escrito. É uma coisa que a gente faz questão. Perdeu o cartão, a gente faz a 

segunda via, terceira, quarta, quinta, tem paciente que a gente fez 10. O que custa 

para gente? Só uma impressão, né? Para ele não, é um documento, muitas vezes é 

o único que ele tá na mão, e a gente diz a eles: “Andem com seu cartão, qualquer 

coisa que acontecer, você vai ser tratado como indigente, né?” Muitos são 

enterrados, e a gente não sabe, como indigente, por aí, "O senhor quer isto pro 

senhor?", né? A gente pergunta, “Se qualquer coisa lhe acontece, se o senhor for 

atropelado, acontece qualquer coisa, o senhor sem nenhum documento”. 

 

                                                      
9
 O e-SUS é uma estratégia do Departamento de Atenção Básica para reestruturar as informações da Atenção 

Básica em nível nacional. Esta ação está alinhada com a proposta mais geral de reestruturação dos Sistemas de 

Informação em Saúde do Ministério da Saúde, entendendo que a qualificação da gestão da informação é 

fundamental para ampliar a qualidade no atendimento à população. A estratégia e-SUS AB faz referência ao 

processo de informatização qualificada do SUS em busca de um SUS eletrônico. Mais informações: 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus.php 
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Algumas atividades são realizadas dentro da UBS para registro do que foi realizado 

no dia anterior, como relatório e registro das atividades, preenchimento de material do e-

SUS, diário de campo, prontuários individuais, etc. Em várias falas os profissionais 

criticaram o excesso das atividades burocráticas necessárias dentro da AB, como 

preenchimento dos formulários do e-SUS, que muitas vezes não são preenchidos durante as 

rotas, por serem muito extensos. Outra crítica veio da falta de capacitação para o 

preenchimento do e-SUS que, segundo eles, “tiveram que quebrar muito a cabeça para 

aprender”. Além dessas atividades, são feitas também: reunião de casos, marcação de 

consulta/exames e encaminhamentos. 

Outra atividade mencionada foi o matriciamento na rede. Algo a ser pontuado, aqui, é 

que o CnaR realiza tal atividade principalmente com a equipe da UBS a qual são vinculados. 

Assim, muitas vezes, o matriciamento na rede, segundo os relatos das entrevistas, é restrito a 

quando a equipe marca uma consulta/exame em outra UBS e os profissionais aproveitam para 

falar um pouco do serviço. 

Pode-se ressaltar a importância do matriciamento para o fortalecimento do CnaR, 

exemplificado pela fala de C04: 

 

Fazer o matriciamento nas unidades para que as pessoas em situação de rua possam, 

independente do CnaR, chegar na unidade e ser atendido. Para isto, aquelas pessoas 

precisam ter um treinamento, ter uma recepção, para que aquelas... Saibam lidar com 

aquele contexto social que aquela pessoa vive. E... A gente tentou fazer isto em... 

Unidades. A gente se deslocou até... Unidade oeste, que é Felipe Camarão... Não... 

Cidade da Esperança. Então, assim, vai depender muito de quem tá gerindo a unidade, 

mas eu acho que, os espaços físicos, eles não estão preparados para receber a 

população como um todo e a população em situação de rua ela acaba sendo é... Alvo 

de.. De... Um, deixa eu ver... Alvo de um... Botar para fora, assim, algo que eu queria 

fazer, eu queria enxotar aquela pessoa daqui do posto, porque aqui tem muita gente. Aí 

chega uma pessoa em situação de rua, este eu posso botar para fora, porque este 

ninguém vai punir por ele.  
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O matriciamento ainda é um conceito que causa muitas dúvidas entre os profissionais, 

sobre o que seria realmente o “apoio matricial”. Então, vale trazer para discussão o conceito 

do que é o apoio matricial, para entender melhor os limites das práticas executadas:  

 

O apoio matricial em saúde objetiva assegurar retaguarda especializada a equipes e 

profissionais encarregados da atenção a problemas de saúde. Trata-se de uma 

metodologia de trabalho complementar àquela prevista em sistemas hierarquizados, a 

saber: mecanismos de referência e contra-referência, protocolos e centros de 

regulação. O apoio matricial pretende oferecer tanto retaguarda assistencial quanto 

suporte técnico-pedagógico às equipes de referência. Depende da construção 

compartilhada de diretrizes clínicas e sanitárias entre os componentes de uma equipe 

de referência e os especialistas que oferecem apoio matricial. Essas diretrizes devem 

prever critérios para acionar o apoio e definir o espectro de responsabilidade tanto dos 

diferentes integrantes da equipe de referência quanto dos apoiadores matriciais 

(Campos & Domitti, 2007, pp. 399-400). 

 

 

A partir desse conceito, percebe-se que o apoio matricial é um conjunto de estratégias 

e ações que mobiliza toda a rede a pensar o usuário para além de uma determinada doença. 

Ressalva-se, ainda, que fazer o matriciamento requer compartilhar e construir junto à rede 

esse caminhar. Assim, na prática, é possível ver que esse tipo de mobilização ainda é muito 

limitado. 

Algumas outras atividades foram mencionadas como sendo realizadas juntamente com 

a população em situação de rua durante as rotas. Entre elas estão: acolhimento; atendimento 

das demandas; busca ativa; roda de conversa; projeto terapêutico singular (PTS); atendimento 

com pequenos curativos relacionados à violência na rua, como, por exemplo, ferimentos por 

uso de arma branca; oficina de vários tipos, como lúdica (dama, dominó, desenho, etc), de 

prevenção (entrega de camisinhas), DST/AIDS, redução de danos, etc. 

Sobre a distribuição de insumos, essa atividade só foi citada por dois entrevistados. Tal 

atividade é realizada em formato de oficina de prevenção, durante as quais existe um processo 

muito rico de trocas entre profissional e usuário. 
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Uma das atividades que poderia ser incluída no grupo campo, mas não está dentro das 

rotas fixas, são as de acompanhamento em consulta. Tais atividades, nas entrevistas, foram 

problematizadas como estando no limiar entre assistencialismo e assistência social. Esse 

debate em torno do tipo de ação realizada foi recorrente nos caminhos para a rota e registrado 

nos diários. Uma situação relatada em uma entrevista que mostra algumas sutilezas das 

demandas atendidas pelos CnaR é relatada por C17: 

 

Uma coisa que aconteceu muito no começo da nossa equipe que nos fez refletir muito 

foi... Era um usuário com problema ortopédico. Ele tinha tido uma fratura de clavícula 

há muito tempo e tava com uma deformidade, sentia dor, etc. (...) Tá, a gente entregou 

a marcação e ele era super responsável, então no dia ele foi, voltou. Semana seguinte, a 

gente volta para visitar o campo e para saber dele: E ai? "Nem deu certo". Eu disse: 

"Como assim? Você não conseguiu chegar?” “Não. Consegui”. “Não deu certo por 

quê?” “Não. Porque eu peguei o ônibus, cheguei lá, entrei e vi que era o lugar, 

perguntei para pessoa, entrei, sentei e fiquei esperando. Aí, depois, é... Aí todo mundo 

foi embora, e eu fui embora." E aí, depois foi que a gente foi perceber que ele não 

sabia ler, que ele era analfabeto. Então, ele não conseguiu chegar na recepção sozinho, 

neste dia, e desenrolar o que tinha que desenrolar, que tinha que levar. Você tem que 

falar, então, ele não sabia ler, ele não sabia ler onde era, ele não sabia nada, então, ele 

chegou, sentou, esperou. E isto fez com que a equipe disparasse uma ideia: o que é a 

corresponsabilização do usuário? (...) Não é que eles não são capaz de ir, é que existem 

coisas, individuais e do sujeito, que são preconceitos que tem que ser considerados. Se 

a gente tivesse considerado isto, no começo, a gente tinha pensando em outra 

alternativa. De ir um dia com ele, na primeira vez, entendeu? Então, assim, a gente 

facilitou e, ao mesmo tempo, voltou atrás no acesso. 

 

 

Outra atividade relatada pelos profissionais, que é realizada em campo, é o PTS. O 

PTS é muito mais que um instrumento, mas “um movimento de coprodução e de cogestão do 

processo terapêutico de indivíduos ou coletivos, em situação de vulnerabilidade” (Oliveira, 

2010, p. 94). Assim, a construção dessa atividade é vista, pelos profissionais, como algo que 

extrapola as atividades de campo, já que requer uma articulação dos mais diversos atores e, 

principalmente, do usuário.  
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Já com relação ao que os profissionais se referem como busca ativa, a definem como o 

deslocamento em campo pela equipe para um atendimento mais diretivo, como sinalizar sobre 

a marcação de determinada consulta ou exame e o retorno de determinada informação.  

Uma atividade que foi colocada pontualmente por alguns profissionais foi a 

capacitação. Uma das capacitações citadas foi a de primeiros socorros, realizada pela equipe 

do SAMU. Essa experiência foi relatada como exitosa por ter ido além da capacitação, 

afinando melhor a comunicação entre os dois equipamentos. Também, foi relatada nas 

entrevistas a pretensão de desenvolver mais atividades coletivas, como a Tenda do Conto, e 

mais atividades de oficinas de redução de danos.  

As atividades pós-campo estariam relacionadas com atividades que são semelhantes as 

pré-campo. Constam, por exemplo, a discussão dos casos e planejamento das atividades 

seguintes decorrentes das demandas atendidas no dia, muitas vezes realizadas dentro do carro, 

ao final das rotas. 

O que se pode ver a partir das demandas discutidas anteriormente e do conjunto de 

atividades desenvolvidas é que estas últimas são, geralmente, direcionadas pela demanda 

trazida pela população em situação de rua. Por um lado, o CnaR tenta amenizar a situação de 

vulnerabilidade na tentativa de tornar mais acessíveis alguns equipamentos da rede. Mas, por 

outro, as atividades acabam se tornando muito focalizadas nos sintomas trazidos, o que deixa 

um pouco de lado atividades que os tornariam mais autônomos na rede, como o 

matriciamento. 

Outro fato importante é que a produção, neste caso, o registro das atividades realizadas 

pelo CnaR, entra em oposição às atividades de prevenção, promoção e articulação, em função 

de problemas no processo de trabalho. Tal dualidade pode ser considerada reflexo da lógica 

de mercantilização da saúde, acentuada a partir da implementação da agenda neoliberal no 

país, assim, mantendo a necessidade de ter pessoas doentes para retroalimentar o sistema de 
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saúde, desvalorizando as atividades de prevenção. Dessa maneira, o direcionamento do foco 

das ações do CnaR se assemelha às de toda rede de saúde, para as demandas pontuais trazidas 

pelo campo, prejudicando atividades que viabilizem o acesso da população em situação de rua 

à rede. Nesse sentido, como resposta da política de saúde a uma expressão da questão social, a 

promoção de saúde pelo equipamento dos CnaR se torna insuficiente já na própria 

constituição da política, o que acaba sendo expresso nas atividades do dia a dia profissional. 

 

4.2.7. Recursos, instrumentos e espaços de trabalho 

 

Nesta categoria estão reunidos elementos que os profissionais listaram como materiais 

e espaço que eles utilizam, ou não, no cotidiano de trabalho. Os materiais utilizados se 

articulam com as atividades desenvolvidas, já que alguns dos materiais são resultados das 

atividades. 

A escuta, para os profissionais, aparece como um instrumento de trabalho. Eles 

relatam que, por eles serem uma tecnologia leve, a escuta qualificada se torna um instrumento 

necessário para o desenvolvimento do trabalho, sendo coerente com as discussões sobre a 

PNH (Ministério da Saúde, 2003) e com a forma de trabalho regulamentada pelo Manual 

Sobre Cuidado à Saúde Junto à População em Situação de Rua (Ministério da Saúde, 2012b). 

O carro foi um dos materiais e, também, um dos espaços mais citados pelos 

profissionais. Ele é considerado importante pela característica itinerante do CnaR, e um 

espaço importante de trocas de ideias e reuniões das equipes. Entretanto, dois pontos podem 

ser evidenciados aqui: somente uma equipe tinha carro desde o primeiro dia de trabalho, as 

outras duas equipes passaram em torno de três a quatro meses sem o meio de transporte.  

Além disso, os carros das três equipes, até o período da pesquisa, não eram adesivados com a 

logomarca do equipamento, como exigido pela Portaria 122/2012. Nesse caso, o veículo só 
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possuía a logomarca da prefeitura e todos os profissionais eram identificados por meio de 

blusas com a logomarca do CnaR. 

Ademais, o carro não é um transporte sanitário,
10

 o que dificultava, algumas vezes, o 

transporte de um usuário nos casos necessários, colocando os profissionais em risco. Os 

profissionais pontuaram que a solução dada pela prefeitura foi não transportar pessoas da 

população em situação de rua nos carros. Entretanto, a solução ideal, de acordo com eles, 

seria a adaptação do carro e, também, que a prefeitura disponibilizasse um transporte 

sanitário, não só para a população em situação de rua, mas para toda a sociedade.  

Na AB, as várias atividades desenvolvidas têm que ser cadastradas no sistema único 

de informação, que atualmente é o e-SUS. Para isso, cada equipe recebeu um computador, 

que foi citado como material de trabalho, para alimentação desse sistema. Também, alguns 

dos materiais citados pelos entrevistados são ligados à UBS, como, por exemplo, a 

distribuição de remédio – após a consulta, caso o usuário necessite de medicação, a equipe 

solicita na farmácia de cada UBS – e relatório quadrimestral das atividades para UBS. 

Outro conjunto de instrumentos utilizado citado foi o formulário do e-SUS, que inclui, 

por exemplo, o cadastro individual, a ficha de atendimento individual e a atividade coletiva.
11

 

Porém, alguns profissionais relatam que nem sempre conseguem preencher o e-SUS devido 

ao tamanho dos formulários. Então, a solução dada foi o preenchimento dos formulários com 

as informações que eram anotadas – mas, ainda assim, faltavam informações necessárias. 

                                                      
10

 “O Transporte Sanitário Público, ou Transporte Secundário de Pacientes, é o transporte de pessoas portadoras 

de quadro de saúde agudo ou cronicamente enfermas, avaliadas por profissionais de saúde em domicílio ou em 

unidades de saúde e que não possuem risco imediato de morrer, mas necessitam de encaminhamento a outra 

unidade de saúde, geralmente, de maior complexidade. Esse serviço inclui o transporte eletivo de portadores de 

necessidades especiais com dificuldades de locomoção em veículo próprio ou transporte coletivo para realizar 

exames, consultas especializadas programadas, tratamentos de hemodiálise, dentre outros. Os deslocamentos são 

realizados por ambulâncias de pequeno porte, classificadas como ambulâncias do tipo A, e por veículos como 

vans para pacientes estáveis, conforme padronizado pelo Ministério da Saúde” (Alves, Silva, & Neiva, 2010, p. 

182).  

11
 Mais informações e modelos dos formulários e manuais de preenchimento disponíveis em 

http://www.ufrgs.br/educatele/biblioteca-1/fichas-e-manuais-e-sus-ab 
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Algo a ser considerado, também, é o número de usuários que o serviço tem que cadastrar no 

sistema, como observado na fala de C05, que relata: “Nós temos uma meta de oitenta usuários 

por equipe cadastrados. É o mínimo, na verdade. Só que a gente já passou”. 

Alguns instrumentos foram construídos pelas próprias equipes para atender a algumas 

necessidades burocráticas do dia a dia. Exemplos disso são as fichas de encaminhamento, os 

cadernos de registro (que são diversos: um com os agendamentos das consultas e exames dos 

usuários, um com as solicitações do cartão SUS e outro com o registro de recebimento dos 

documentos, além de um caderno para anotar o percurso), o diário de campo (que contém a 

ata de atividades da equipe) e a planilha mensal com o quantitativo das atividades. 

Foi citada, nas entrevistas, a existência de um arquivo geral que continha o registro de 

todas as informações dos usuários, com a finalidade de cobertura completa da população em 

situação de rua. Como existe o processo migratório por esse segmento, pode acontecer de as 

três equipes já terem atendido a mesma pessoa. Entretanto, não foi informado como e onde 

estão essas informações. Ainda assim, o prontuário individual, possuído por cada uma das 

equipes, é impresso e registrado, para garantir que todos os procedimentos de cada usuário 

sejam realizados. 

Também, os profissionais relataram alguns insumos como material de trabalho, tais 

como luvas, máscara, álcool, gaze, pomada para procedimentos de pequeno porte (como 

curativos) e alguns materiais para realização de oficinas de prevenção e promoção de saúde, 

como escovas, pasta de dente e camisinhas. Tais procedimentos são frequentes, pois a 

população em situação de rua sofre bastante com a violência física, principalmente, segundo 

os entrevistados, entre eles, por armas brancas. Vale ressaltar que os recursos que são usados 

pelas equipes são adquiridos nas UBS às quais estão vinculadas. 

Somente uma equipe relatou ter material para desenvolver oficinas. Os profissionais 

das outras equipes relataram que não têm recursos para realização de atividades diferenciadas, 
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como oficinas lúdicas ou recursos de avaliação. Uma das equipes relatou a falta de insumos 

de forma geral, tendo a necessidade de ir buscar em outras UBS, porém justificada por eles 

em função de uma reforma do prédio da UBS a qual eles eram vinculados. 

Todos os agentes sociais relataram a falta de insumos para a prática da estratégia de 

redução de danos, como a seda.
12

 O único recurso material para realização de oficinas de 

redução de danos é a camisinha. Foi exposto pelos profissionais que o DAB já havia relatado, 

em reunião com um representante do Ministério da Saúde, que havia comprado seda e 

protetor solar para as equipes utilizarem em suas oficinas. Em tal reunião, realizada em junho, 

também estive presente. Contudo, durante as entrevistas e o acompanhamento das atividades 

da equipe do CnaR, ainda não havia chegado nenhum desses materiais para as equipes. Tal 

fato pode ser observado na fala de C02: 

 

As condições de trabalho que a gente tem é mais material pra fazer as oficinas, é uma 

camisinha que é um insumo pra gente distribuir. Mas ainda falta os insumos pra 

redução de danos. Foi um dos problemas, também, que fez a gente perder o foco. Até 

hoje. Você participou da reunião, inclusive, que eu falei da questão da batalha que era 

e, até hoje, a da seda que falaram que ia ter, né? Nem a seda chegou, que ela 

[coordenadora do DAB] disse que já tinha comprado. Que foi uma briga. Você lembra 

até da reunião. Essa seda não chegou. 

 

 

Sobre isso, algumas reflexões podem ser feitas. Alguns insumos que são necessários 

para a realização de oficinas de redução de danos sobre “drogas”, geralmente, carregam um 

viés estereotipado em função da predominância social da ideia proibicionista. Insumos que 

poderiam ser utilizados pelo CnaR para usuários de maconha e crack são difíceis de justificar 

a compra pelo DAB. Assim, a camisinha é o único recurso “moralmente” aceito entre os 

serviços de saúde. Entretanto, vale salientar que não está clara a razão da falta da distribuição, 

por parte do DAB, dos insumos que, segundo eles, já tinham sido adquiridos.   

                                                      
12

 Papel fino utilizado para enrolar cigarros 
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Sobre o espaço físico onde são realizadas as atividades das equipes, a rua é o lugar 

mais citado. Como na fala de C11, que conceitua sobre a rua: 

 

O espaço é a rua, é a rua que é aberta, é a rua que é escura, é a rua que tem carro, 

movimento, é a rua que não passa ninguém, é a rua que é praça, é rua que passa muita 

gente e não olha para gente. Mas é a rua, né? E a gente tenta usar este espaço como 

atendimento primeiro, né? E já fazendo este vínculo com a unidade, isso quando tem a 

necessidade de um atendimento mais específico, do serviço, unidade, UBS, né? 

 

 

Assim, a rua é o principal lugar onde são realizadas as atividades, pelo caráter do 

trabalho in loco das equipes e para aproximação com a população em situação de rua. 

Como já citado acima, outro lugar de trabalho é o carro. Uma das justificativas é a 

falta de espaço físico nas UBS para desenvolver algumas atividades, como reuniões de 

equipe. A UBS seria um ponto de apoio para a preparação das atividades na rua e atividades 

burocráticas. A falta desse espaço, problema que não é exclusivo do CnaR, está mais 

relacionada ao fato de as UBS não comportarem as demandas nem da população em situação 

de rua, nem dos profissionais (Mitre, Andrade, & Cotta, 2012). Então, a solução encontrada 

pelas equipes foi utilizar o carro como espaço de discussão. 

O espaço na UBS ainda está sendo construído, tanto fisicamente quanto de relações. 

De maneira geral, a convivência se dá com a precaução que eles acham importante manter, até 

mesmo pela relação estabelecida entre o CnaR e as UBS. Isso é esclarecido na fala de C08: 

“Uma questão administrativa, na unidade, ele deve, no meu entendimento, ele deve ter a 

unidade como apoio, assim... Ele deve... Ter construído relações, mas ter a unidade como 

ponto de apoio. Não como ponto de ancoragem. Apoio, não ancoragem”. 

A falta de espaço nas UBS foi também sentida durante as entrevistas, pois muitas 

vezes encontrávamos dificuldades para conseguir um lugar para realizar a entrevista na UBS, 

sendo realizadas, em alguns casos, no refeitório ou quando as outras equipes da UBS 

acabavam suas atividades. Também registrei, no diário de campo, algumas vezes em que a 
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equipe que acompanhei teve que esperar, no corredor, que a sala, que dividiam com a diretora 

da UBS, ficasse disponível para as reuniões da equipe de CnaR. Além disso, o computador 

ficava na sala do Serviço Social e só era possível que uma pessoa da equipe, por vez, entrasse 

para preencher os dados no computador.  

Acrescenta-se a isso que, segundo falas nas entrevistas, no início das atividades do 

CnaR houve alguma dificuldade de adaptação das demais equipes das unidades, o que eles 

acreditavam que muitas vezes acontecia por desconhecimento do funcionamento do 

equipamento. Os profissionais contaram como foi difícil a chegada das equipes de CnaR nas 

UBS, sem carro, sem lugar nas unidades e sem capacitação. Em suma, mesmo que os 

profissionais coloquem que o espaço da UBS seja pontual para realização de ações mais 

técnicas do CnaR, esse espaço ainda é muito limitado, estruturalmente, para a realização 

dessas atividades.  

 

4.2.8. Articulações/Parcerias 

 

Um dos objetivos de trabalho das equipes do CnaR é conseguir com que os serviços de 

saúde atendam a população em situação de rua, por meio do matriciamento e das articulações 

e parcerias com os equipamentos da rede, sejam eles públicos ou privados. Assim, surgem 

alguns questionamentos: como o CnaR consegue articular a rede para dar acesso ao cuidado 

integral à população em situação de rua? Essa articulação consegue garantir o real acesso 

dessas pessoas à saúde? 

Na tentativa de responder uma dessas questões, C05 discorreu sobre a articulação e o 

lugar do CnaR nisto e tentou simplificar no trecho abaixo: 

 

A gente, se for caso de internação, a gente faz contato com o médico. Faz contato com 

o médico, com a equipe, e, normalmente, até a UPA nos dá um retorno quando o 
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paciente sai. Então, deixa, por exemplo, os pacientes de albergue, ele entra em contato 

e diz, "Olha, o paciente foi liberado, está de alta, e a gente está mandando deixar lá no 

local, no albergue." Então, dão um retorno. E albergue, também a gente tá tentando 

trabalhar com essa contra-referência, que é uma coisa que ainda precisa ser muito 

melhorada. Normalmente, assim, a gente não consegue dar conta. Acredito que 

também pela demanda. Mas eu acredito que ambos os serviços tão tentando ter esse 

retorno sempre. Existe uma tentativa. Tanto que a gente senta, a gente faz 

matriciamento, e a gente se reúne, leva casos e traz casos, tenta discutir o máximo pra 

que as coisas fiquem bem, pra que o usuário realmente se sinta protegido dentro da 

rede. Porque a gente entende que não é um trabalho também só nosso. É um trabalho 

de rede. 

 

 

Alguns equipamentos foram citados como parceiros e/ou que o CnaR tinha 

articulação/comunicação. São eles, na rede de saúde: Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU), Hospital Giselda Trigueiro, CAPS AD leste, CAPS III, unidade de pronto 

atendimento (UPA), Centro de Especialidades Odontológicas Morton Mariz, UBS às quais 

estão vinculados e reguladores nas UBS que marcam e facilitam as marcações de consultas. 

Outros equipamentos, sejam da rede pública, mas de outra área de atuação, ou organizações 

da sociedade civil são: albergue, Centro Pop, Conselho Tutelar, CREAS, CRAS, 

Cristolândia,
13

 Conselho Comunitário, Clube de Mães, “pessoal do sopão”
14

 e Comunidades 

Terapêuticas. Além das instituições, foram mencionados membros da sociedade civil sem 

vínculo institucional. 

O Centro Pop e o Albergue Municipal são os equipamentos mais citados com os quais 

o CnaR têm realizado parcerias e articulações de casos. Eles são os equipamentos específicos 

da Assistência Social que trabalham com a população em situação de rua, na média e alta 

complexidade, respectivamente. A maioria dos profissionais relatou boa relação com esses 

serviços na referência e contrarreferência dos casos. Entretanto, alguns profissionais fizeram 
                                                      
13

A Cristolândia é um programa permanente da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira para 

resgatar dependentes químicos das ruas, visando a prevenção, recuperação e assistência a dependentes químicos 

e codependentes, que busca a transformação dessas vidas por meio do Evangelho de Jesus Cristo, para que sejam 

livres do vício e aptas a reinserção social e familiar. 
14

 “Pessoal do sopão” foi o nome dado pelos profissionais para se referir aos grupos de pessoas que distribuem 

comida para a população em situação de rua em Natal/RN. Esses grupos não são necessariamente ONGs ou 

entidades religiosas, a definição inclui também grupos de pessoas autônomas que se juntam e saem pelas ruas da 

cidade para distribuir comida, geralmente sopa. 
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críticas à forma de atuação com a população atendida e relataram a falta de estrutura desses 

serviços. Justificaram a crítica dizendo que, como o CnaR é um serviço que trabalha, 

essencialmente, com a articulação na rede, eles sofrem diretamente com esses problemas. 

Então, a falta dos serviços prestados na rede e a falta de esclarecimento sobre o que seja a 

responsabilidade de cada equipamento ficam explícitos nesta fala de C02: 

 

Funciona [articulação] na medida do possível, com a assistência social. Funciona na 

medida do possível. A gente dá encaminhamentos, eles ligam pra gente. Mas ainda 

falta um pouco saber o que é a função de cada um, porque tem certas confusões. A 

assistência, as pessoas que tão lá é muito nova com relação à questão disso, então tem 

hora que é meio confuso. Também a gente é meio confuso. Porque, como o fluxo não 

é um fluxo, que a gente tem que desenhar de uma forma bem particular, né? Pelas suas 

particularidades, tem hora que a gente não sabe como encaminhar ou não, que cada 

caso é um caso. 

 

 

O SAMU tem sido um dos equipamentos com relação ao qual o CnaR se mostra 

paradoxal nas falas dos entrevistados. Por um lado uma articulação/parceria necessária e, 

durante o período de imersão no campo, os profissionais tiveram uma capacitação com a 

equipe do SAMU na qual foram fechadas algumas parcerias. Por outro lado, alguns 

profissionais relataram que, algumas vezes, em situações de urgência, o equipamento não 

compareceu. Como exemplificado na fala de C02: “Foi quando a gente achou uma pessoa 

que, num quadro debilitado enorme, na qual a gente ligou pra SAMU pra ir e a SAMU não 

foi, né? Difícil”. Não é a proposta desta pesquisa fazer uma análise crítica e aprofundada 

sobre a atuação do SAMU, contudo, vale ressaltar, a partir do exemplo da fala acima, que há 

um potencial de articulação bastante funcional e importante para o contexto da população em 

situação de rua. Entretanto, o SAMU ainda oferece uma cobertura deficitária. 

As falas relacionadas a instituições do terceiro setor, como Cristolândia (ONG) e 

“pessoal do sopão”, são citadas como algo pontual, que os profissionais não consideram como 

parcerias, mas como colaboradores. Relataram que não realizavam atividades conjuntas, mas 
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que eles já auxiliaram como referência de busca ativa na rua, em lugares que podem ser 

possíveis campos de atuação. No caso das Comunidades Terapêuticas, elas são mencionadas 

em situações quando alguém da população em situação de rua solicita. Contudo, eles 

relataram que, inicialmente, encaminham para o CAPS AD, mas, se o usuário insistir, eles 

fazem o contato e acompanham o caso nas Comunidades Terapêuticas. Também, os 

profissionais relataram que, em alguns casos, a procura pelas Comunidades Terapêuticas tem 

a ver com o uso do espaço para fugir e/ou se refugiar de problemas relacionados ao território, 

como problemas pessoais ou dívidas. Além disso, a procura se dá por só conhecerem esse tipo 

de serviço e por não conseguirem fazer vínculo e/ou não gostarem dos serviços substitutivos, 

como os CAPS. 

Os CAPS, mesmo sendo colocados como parceria e possuindo algumas atividades 

conjuntas (como a realização de algumas oficinas com parceria de profissionais do CnaR e do 

CAPS), isso se dá com dificuldades. Foi exposta pelos profissionais a posição fragilizada da 

rede psicossocial do município, exemplificada pela fala de C02, ao responder sobre as 

articulações com os equipamentos da rede psicossocial: “Eu não vi ainda. Assim, a gente 

conta mais com o CAPS pra dialogar, como no matriciamento. Mas, se você me perguntar, 

por exemplo, a rede psicossocial, eu ainda não consegui achá-la, não. Quando eu achar, eu 

digo”. 

Destarte, também vale ressaltar uma fala na qual são apresentadas as fragilidades da 

rede que, de uma maneira geral, se torna um dos maiores complicadores para as práticas do 

CnaR: 

 

O caso que eu acho mais difícil, que a gente ainda tá lutando, né, é o do NOME. 

Porque ele não é um idoso ainda, né, ele tem família, a gente encontrou a família dele, 

mas ele n… Primeiro que a gente encontrou ele, assim, morre, não morre. Aí ele 

passou três meses internado no hospital dos pescadores porque a rede travou, não 

andava. Já era pra ele receber alta, ele passou com dois meses de alta lá, a bem dizer, 

albergado, porque o pessoal do hospital dos pescadores foi muito compreensivo, né? 
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Foi pro CAPS AD, o CAPS AD disse que não era perfil, foi pro CAPS III, o CAPS III 

não era perfil. Onofre Lopes, pra continuar o tratamento mais especializado, não era 

perfil. (C15). 

 

Nos casos de saída da rua para um domicílio, o CRAS e o CREAS do território foram 

acionados e foram realizadas as articulações necessárias, segundo os profissionais. A função 

dos profissionais do CnaR é de referenciar dentro da rede, mas, pelo vínculo estabelecido e 

como a possibilidade de retorno para as ruas é alta, se mantém certo acompanhamento do 

caso. Na visão deles, isso é favorável para o estreitamento da relação com outros 

equipamentos da rede. 

As piores articulações (quando existem) que chegam, por vezes, a comprometer o 

trabalho do CnaR são as consultas na rede complementar dos serviços de saúde, como os 

hospitais e clínicas particulares que prestam serviço ao SUS. Tal fato pode ser exemplificado 

no caso relatado por C02: 

 

Uma biópsia. E essa pessoa, por ser... Não queriam at... E como era uma parte 

suplementar do SUS, foi marcado pra uma clínica privada que é complementar ao 

SUS, que eles recebem pelo SUS. Quando chegou lá ele não tinha comprovante de 

residência, que é um morador de rua, né? População em situação de rua. E a pessoa 

não queria atender ele. Só atendeu porque, como eu tava acompanhando ele, eu dei o 

atestado da minha residência pra poder ele ser atendido. Senão não seria. Na parte 

pública a gente já consegue fazer o enfrentamento. Agora, nessas privadas, se não tiver 

comprovante de residência. (C02). 

 

O atendimento por parte da esfera privada, assim como os empecilhos para a 

realização deste, também pode ser pensado a partir da relação com um contexto de processo 

de privatização na saúde, dentro dos marcos da desresponsabilização do Estado a partir da 

implementação da agenda neoliberal no Brasil. Assim, é válido questionar o papel do Estado 

que, no lugar de oferecer uma estrutura universal de acesso à saúde, tende a transferir parte da 

responsabilidade para a esfera privada, ainda que, nesse caso, pague para isso e utilize a 

estrutura das clínicas e hospitais privados.  



138 

 

Assim, essa negação de atendimento na rede privada vai contra as medidas adotadas 

pelo Ministério da Saúde por meio da portaria nº 940 (2014), regulamentada no município,
15

 

que facilita o acesso da população cigana e em situação de rua aos equipamentos de saúde. E 

acrescentando com a fala de C02: 

 

É um decreto que essas pessoas têm que ser atendidas. Mas, pra eles receberem os 

recursos do SUS, por exemplo, eles alegam que não recebem porque tem que ter toda 

essa documentação. Então, eles se atrelam muito à questão burocrática, porque pra eles 

a vida pouco importa, né? Eles querem lucrar sobre aquilo em cima do SUS, então eles 

fazem esse tipo de situação. Se não tiver documentação, não é atendido. Porque, 

também, que eles falam que vão ter dificuldade de receber depois. 

 

 

Para facilitar o acesso da população em situação de rua, tenta-se marcar as consultas 

nas UBS próximas aos campos de atuação ou que a pessoa tenha mais facilidade de acesso, 

com a finalidade de criar referências de saúde para esta população. A partir da marcação da 

consulta para o usuário, cria-se uma vinculação com a UBS, tanto da equipe do CnaR, como 

daquela pessoa, facilitando, assim, o recebimento posterior daquele e de outros usuários. Isso 

facilita seu fluxo na rede e a realização do matriciamento, nos casos que a equipe da UBS 

tenha dificuldade, além de promover uma sensibilização maior dos profissionais da rede para 

o acolhimento da população em situação de rua. Mas, na prática, as coisas vão a passos lentos, 

inclusive com as UBS às quais as equipes estão vinculadas, como pode ser visto na fala de 

C06: “É, foi difícil. Convencer alguns profissionais, não todos, de que um morador tem 

direito, sim, de entrar no posto, mesmo que descalço, mesmo que fedendo e ele tinha direito à 

consulta. Alguns médicos, aqui no posto, recusam”. 

Para alguns profissionais, a rede de AB é problemática em virtude da falta de 

comunicação entre os equipamentos, algo explicitado pela fala de C04: 

 

                                                      
15

 Mais informações disponíveis no site: http://www.natal.rn.gov.br/noticia/ntc-18776.html 
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A Atenção Básica, pelo menos como eu enxergo aqui no município em Natal, que eu 

consigo ver, ela não funciona nem como mundo, nem como vários mundos, são várias 

ilhas, é um arquipélago. Elas dialogam pouco (...) a rede como um todo. Ela é muito 

fragmentada, ela não... Os canais são muito falhos de comunicação, e a importância 

que o CnaR tem, talvez ele carregue o estigma das pessoas em situação de rua. Então, 

há uma resistência dos profissionais dos serviços em aceitar, parece que não só o 

público que a gente atende, mas também os profissionais. Há muita resistência, há uma 

luta muito grande interna para que o consultório seja de fato reconhecido, como o 

NASF, como um PSF, e... E eu acho que quem teria mais a ganhar com isto, seria a 

AB como um todo, se houvesse a integração de todos estes serviços, saúde bucal, 

saúde do homem, saúde da mulher (...). O CnaR fosse incluído, também, como uma 

peça importante desta AB como um todo, porque as pessoas em situação de rua, elas 

ainda são chamadas de cidadãos e cidadãs. 

 

 

A articulação e o apoio das UBS as quais as equipes do CnaR estão vinculadas são 

relatadas como de extrema importância. Relataram que, inicialmente, houve algumas 

dificuldades, como já citado no tópico de recursos, instrumentos e espaços de trabalho, em 

que alguns casos foram superados, como visto na fala de C11: 

 

A princípio, nós tivemos dificuldade porque como no início é tudo adaptação, a UBS 

não entendia muito bem qual era o nosso trabalho, entende? Primeiro se pensava "Esse 

povo trabalha na rua? Como é isto?" E outra: "Vai trazer todo mundo para cá, né? Da 

rua para cá?". A questão mesmo do não entender o trabalho, às vezes, preconceito, 

muitas coisas aí por trás. 

 

 

Porém, uma das equipes relatou ter atritos, ainda, com a direção da UBS, algo que 

presenciei durante a realização das entrevistas com os profissionais da equipe. Havia uma 

relação de maus tratos e abuso de autoridade por parte da diretora para com os profissionais.  

Uma constatação feita pelos entrevistados, registrada também nos diários de campo, é 

a de que o CnaR é, potencialmente, um elo da população com os serviços de saúde.  Como 

exemplificado pela fala de C02: “Aí teve uma reunião outra vez, eu falei ‘Essa pessoa vem 

aqui, pessoal, não é por nada, não. É porque o CnaR tá aqui. É referência pra ele. Ele vem por 

causa disso’”. No caso da população em situação de rua, esse elo é realizado por meio do 
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CnaR, que passa a ser visto como uma referência a qual se reportar. Isso não parece acontecer 

com outros serviços na rede. 

 

Quando a gente vai pra uma reunião hoje, do distrito, que são todos os serviços do 

distrito juntos ali, que eles vão apresentar os relatórios de atendimento, que a gente vê 

população em situação de rua, um número lá em cima de atendimento, aí a gente enche 

os olhos. Porque isso nem existia, nem constava no relatório. (...) e hoje existe. E é 

muito bem enfatizado. A ação do Consultório na Rua realmente tá trazendo uma 

resposta. Hoje a gente consegue ver por dados. Porque no abstrato a gente sabe que 

melhorou muito, porque a gente vê os relatos deles, mas em termos de estatística já se 

comprova também. Eu acho que é muito de trazer... de incluir, sabe? (C05). 

 

 

Mesmo com todas as dificuldades relatadas pelos entrevistados, alguns casos nesta 

articulação com outros equipamentos da rede estão dando certo, segundo eles. Abaixo estão 

três trechos das entrevistas, cada um referente a uma equipe, sobre o tema: 

 

Porque a gente tinha uma paciente que ela disse "Eu não vou, eu vou nunca mais para 

o CAPS", já era paciente do CAPS, "Eu não vou porque eu não gosto de palestra". 

Como é que a gente vai fazer com esta criatura? E a gente faz adesão novamente, 

então, a gente conversou com o serviço, chamamos uma profissional [do CAPS] para 

fazer uma busca ativa no hospital, porque a gente trabalhou a alta dela, antes dela sair, 

porque isto é o mais bacana, né? Então já trabalhou a alta dela enquanto ela tava no 

hospital, a gente foi atrás da família, enquanto ela tava no hospital, porque quando ela 

saiu do hospital, ela tinha uma casa para morar, ela tinha um lugar para se cuidar e ia 

ter uma filha para cuidar dela. (C07). 

 

Um caso, que é um caso de tuberculose, que, a princípio, ele teve, a gente não sabe até 

agora exatamente o que aconteceu realmente com ele, mas parece que ele teve um 

apagamento na rua e foi levado pelo SAMU para o hospital dos pescadores, e lá no 

hospital dos pescadores, por ele estar em situação, população de rua, a equipe dos 

pescadores contatou com a gente NOME, para a gente começar o acompanhamento, 

então aí a gente já vendo a rede funcionando, né? O hospital dos pescadores, que é um 

hospital municipal, entra em contato com o CnaR, que tá na rede municipal, e aí, a 

gente aí em dois dias que ele tava internado, a gente já atendeu ele, conhecendo um 

pouco do histórico, né? (...) E aí, nesta situação identificaram que ele tinha 

tuberculose, e aí, né? Ele já foi encaminhado para o hospital Giselda Trigueiro que é 

do Estado, né? E a gente acompanhando. (...) E no Giselda, aconteceu uma coisa bem 

interessante, é o que está acontecendo, é que eles estão se articulando agora, para 

pensar o que fazer com os pacientes em situação de rua, porque está tendo muitas 

recaídas, e voltando para o hospital. Recaídas dos próprios sintomas, enfim, da 

tuberculose, entre outras doenças infectocontagiosas. E aí, tá tendo reuniões, tá tendo 

encontros, né? E a gente, como CnaR, pode participar deste encontro, e pensar junto 

com ele aquilo que seria de interessante para população de rua. Então, este 
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acompanhamento, eles são feitos assim, específicos neste caso, a gente acompanha ele 

semanalmente, tem reuniões com a médica, com a equipe lá, pensar a alta, vai 

pensando a melhora, a saída dele, né? Pós-alta hospitalar, junto com assistência, tem o 

Centro Pop, vendo a questão da documentação, a gente do consultório, vendo a 

medicação dele para dar continuidade ao tratamento. (C11). 

 

"Ah, então a gente vai tentar, para você um atendimento” [no CAPS], [ele respondeu] 

“Não! vocês vêm com essa de tentar, não vai dar certo. Não tem essa de tentar, já tô 

vendo que não vai dar certo" (...) E dai, quando a gente foi, levou ele no CAPS e não 

deu certo, a gente ficou o mó tempão com ele lá, daí a médica já tinha ido embora, não 

deu para ele ser atendido, foi mó confusão, a gente ficou super péssimo. Só que, assim, 

e a gente naquela frustração, meu deus, não conseguimos fazer nada, nham, nham, 

nham, e, no final das contas, a gente descobriu que outro dia que ele ficou mal ele foi 

sozinho no CAPS. (...) E daí, a gente continuou acompanhando ele, ele ficou muito 

bem, ele saiu da rua, a gente fez uma ponte com a família também na época, até que 

depois disto, a gente passou ele para o CRAS, para o CRAS acompanhar, porque ele 

tava num bairro super complicado, e dai, depois disto ele voltou para o CAPS, porque 

tinha acabado os remédios, ele tinha mudado de cidade, foi mó complicação. (C12). 

 

 

Nos três trechos, vemos que, nas várias fases da articulação, foi possível integrar o 

usuário na rede. Cada um com suas particularidades, mas o matriciamento foi a principal 

ferramenta para desconstruir as barreiras institucionais. 

Vale pontuar que a articulação/parceria com o MNPR foi citada timidamente por 

poucos entrevistados. Isso sinaliza que a articulação entre o CnaR e o MNPR ainda é 

incipiente. Vale ressaltar, também, a importância dos movimentos sociais para a construção e 

efetuação das políticas sociais para a população em situação de rua, pela proximidade que 

esses têm da realidade e das demandas vivenciadas.  

É papel do CnaR buscar essa articulação com outros serviços, tendo espaços para 

reuniões com equipes de outros equipamentos, a fim de planejar, discutir casos e elaborar os 

PTS. Essa busca por articulação visa assegurar o cuidado e fortalecer o vínculo e, nesse 

sentido, também se procura que o vínculo seja estabelecido com as equipes de UBS para que 

também atuem como equipes de referência. A elaboração do PTS demanda tal articulação e o 

apoio matricial das equipes do NASF e CAPS é apontado como fundamental para o trabalho 

do CnaR. Destarte, “Deve haver interlocução frequente entre a equipe de Saúde Mental, 
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Álcool e Outras Drogas de referência, de forma regular, com os equipamentos da assistência 

social, do esporte, da cultura e organizações não governamentais” (Ministério da Saúde, 

2012b, p. 75). 

Em uma análise geral, os entrevistados comentaram sobre a fragilidade da rede, mas 

consideraram que sem ela o serviço prestado a essa população seria impossível. Eles se 

consideraram como o serviço que trabalha para tornar mais fluídos os caminhos feitos pela 

população em situação de rua na rede de saúde e também que, atualmente, os serviços de 

saúde estão mais eficientes nesse sentido, mas ainda muito longe do ideal, encontrando ainda 

muitas barreiras na articulação com alguns equipamentos em virtude da precariedade em que 

os serviços se encontram.  

Isso sinaliza que a articulação é um dos instrumentos do CnaR para a inserção da 

população em situação de rua na atenção básica. Alguns exemplos de falas mostraram a 

dinâmica de relação entre o CnaR e o restante da rede – acolher, atender, marcar consulta, 

levar para o Centro Pop, etc – e podem ser usadas para discutir como a tentativa de inserção 

acontece na realidade. 

 

4.3. Avaliação Geral 

 

Nesta categoria insiro a avaliação, por parte dos profissionais, dos desafios e das 

potencialidades das práticas realizadas pelo CnaR. Ou seja, quais, no ponto de vista deles, são 

as dificuldades encontradas nas práticas e as possibilidades que fortalecem as ações do CnaR 

em direção aos objetivos do equipamento. 
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4.3.1 - Desafios do cotidiano de trabalho 

 

Os desafios descritos pelos profissionais variaram em muitos aspectos. Assim, 

apontaram, muitas vezes, a fragilidade do funcionamento da rede pública de serviços em 

alguns pontos e, outras vezes, as fragilidades da formação acadêmica e pessoal sobre o 

fenômeno população em situação de rua. Os pontos que foram mais citados dentre os 

profissionais como principais desafios do serviço são: falta de condições materiais e/ou 

condições de trabalho precarizadas, limitações na articulação com outros serviços da rede, 

dificuldades pessoais frente aos problemas do serviço, relacionamento de trabalho, formação e 

dificuldades do campo. 

Foram colocados como falta de condições materiais e/ou condições de trabalho 

precarizadas os seguintes pontos: os que estão relacionados com a estrutura do carro, que não 

é adequado ao transporte de pessoas e que, no período de imersão no campo, não atendia às 

exigências referentes à Portaria 122/2012; a falta de insumos para desenvolver as oficinas de 

redução de danos e a remuneração dos profissionais de nível médio e técnico, que demonstra 

uma disparidade salarial entre os profissionais que cumprem várias funções/atividades e 

cargas horárias semelhantes. Todas as questões citadas já foram discutidas no tópico de 

recursos e instrumentos. Além disso, a fragilidade do vínculo de trabalho e a incerteza sobre a 

continuidade do serviço foram mencionadas como barreiras para o desenvolvimento do 

equipamento. 

Alguns profissionais pontuaram a necessidade de médico na equipe. É uma 

reivindicação que faz sentido pelo fato de ainda lidarem com demandas emergenciais, porém, 

deve-se pensar também que isso poderia estar na contramão da proposta do CnaR. Entretanto, 

existe essa inclusão do médico na equipe como possibilidade na formação das equipes na 
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modalidade III. Uma reflexão possível e condizente com o objetivo do CnaR é o tipo de 

formação médica que é levada para o campo das políticas sociais. Isso implica questionar se 

ele está capacitado para o tipo de demanda trazida no contexto e/ou qual a racionalidade 

médica que vai ser base para o trabalho desse profissional. 

Ademais, as limitações dos outros serviços da rede são um fator que foi citado como 

um dos empecilhos mais problemáticos para as práticas do CnaR. Isso já foi exposto, 

principalmente na categoria articulação/parceira, com exemplos como o funcionamento do 

SAMU e sua ausência em determinadas chamadas, os impedimentos burocráticos que um 

serviço da rede pública e/ou complementar ao SUS colocam para não receber uma pessoa em 

situação de rua, a burocratização da rede (barreiras dos serviços para o atendimento da 

população em situação de rua), ou serem parados pela polícia para saber quem são eles. As 

duas falas abaixo ilustram esses entraves burocráticos e como eles dificultam a inserção da 

população em situação de rua na rede de atenção básica: 

 

Eu acho que essas pessoas ainda continuam não tendo acesso a determinadas 

instituições da saúde pela questão burocrática, né? A gente não entende. Se o acesso 

tem de ser universal, segundo os princípios do SUS, ainda existe, de certa forma, tem 

trabalhadores que não estão preparados pra receber esse tipo de público. Eles não têm 

documento e muitas vezes como é que, assim, a pessoa vai deixar de ser atendida 

porque não tem o documento? Então, isso é barra. Então a gente tem que fazer esse 

tipo de enfrentamento. (C02). 

 

Mas a gente percebe que o quanto nós ainda precisamos crescer nisso, precisamos 

avançar nessa questão do acesso. Né? Do acesso mesmo. Da acessibilidade. Porque, a 

rede, ela ainda precisa reconhecer esse usuário como sendo do SUS. Ainda precisa. 

Nós reconhecemos, mas é um trabalho de formiguinha. Porque, como o Consultório 

na Rua trabalha para intermediar esse acesso, então a gente trabalha quebrando 

barreiras a todo tempo, né? (C05). 

 

 

Além da dificuldade imposta ao fluxo pelo excesso de burocracias, sejam internas ao 

serviço, sejam na tentativa de articulação da rede, o excesso de demandas para serem 
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atendidas de forma pontual pelos profissionais foi apresentado, também, como uma 

dificuldade: 

  

E, muitas vezes, a gente acaba se focando tanto nas demandas do dia-a-dia, que 

esquece isto, entendeu? Ter uma articulação que seja mais ampla e mais política 

também. Porque, senão, sabe, se a gente fica o tempo todo só naquele roteirinho, não 

sei o que, e não expande os horizontes, nenhum serviço consegue dar conta de nada 

sozinho. Então, não dá, entendeu? Daí, fica se frustrando, porque a rede, nanana, e 

porque isto... Porque a gente não tem as condições melhores de trabalho, porque não 

tem mesmo, não dá para dizer que tem.  Daí, não da para fazer nada, a gente vai ficar 

amarrado. Então, e eles têm milhares de demandas, e eu acho que é outra coisa que a 

gente tem que ter cuidado, é de não achar que a gente vai, sabe? É dar conta de todas 

as demandas deles, e que a gente precisa fortalecer esta articulação com a rede. (C12). 

 

 

Como discutido nos tópicos anteriores, essa dualidade entre as ações focalizadas e as 

ações que visem inserção de longo prazo na rede, pela sobrecarga do serviço, requerem dos 

profissionais uma dedicação às primeiras em detrimento das demais. Assim, o processo de 

articulação da rede e o acesso integral à saúde por parte da população em situação de rua 

ficam prejudicados. 

As dificuldades pessoais frente aos problemas do serviço mostram a fragilidade dos 

profissionais no envolvimento com a população em situação de rua. Eles mencionaram pontos 

como a tentativa de não embrutecer diante dos problemas que acontecem no dia a dia, a 

desconstrução de preconceitos relacionados aos usuários, principalmente em relação ao odor, 

os limites em lidar com as decisões dos sujeitos e as frustrações pessoais frente aos insucessos 

do serviço.  

Os conflitos gerados pelos relacionamentos de trabalho, tanto entre os profissionais da 

mesma equipe, como das outras equipes, UBS e outros serviços, são postos como desafios a 

serem enfrentados. Colocaram que as diferenças entre formação, vivências e práticas de cada 

profissional é um desafio e que o objetivo de serem mais unidos é recorrente no cotidiano de 

trabalho. 
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A formação ou capacitação fornecida pela prefeitura foi considerada insuficiente e/ou 

inexistente. Os entrevistados relataram que algumas das dificuldades nas ações do CnaR são 

devido à falta de capacitação, que apontaram que houve em alguns momentos, mas com 

duração insuficiente. Dentro do processo de educação permanente em saúde, algumas 

possibilidades apontadas foram de cursos que abarcassem todas as orientações básicas do 

serviço e o próprio processo de capacitação sobre a questão da saúde e da redução de danos 

como necessários para o desenvolvimento das atividades do CnaR. Junto a isso também foi 

questionada a falta de supervisão dos casos e falta das orientações básicas do serviço.  

 

Porque, assim, uma falha do consultório, na perspectiva de gestão, tá? Nem é da gente 

não, é... Sinto que nós não fomos capacitados de maneira adequada, para tanto 

burocraticamente quanto de atenção mesmo. Eu acho que isto é uma falha grande, 

porque se nós tivermos tido uma capacitação de uma semana do burocrático, e-SUS, o 

que é, porque isto é muito novo para gente. (C17). 

 

 

As dificuldades do campo estariam relacionadas às adversidades encontradas na rua. 

São relacionadas ao contexto em que atuam e às demandas trazidas pelo público que atendem. 

Assim, há situações de perigo real para os profissionais, mas também situações em que o 

trabalho é dificultado pelo estigma que a população em situação de rua possui frente a outros 

serviços. Em um caso, já tiveram que intervir junto à polícia para que uma pessoa em situação 

de rua não fosse presa sem razão aparente. Quando perguntado sobre o boletim de ocorrência, 

o policial respondeu: “Bom, um caba deste, um vagabundo, sem futuro, não precisa de B. O. 

não". Segundo os profissionais, esse tipo de estigma também recai de alguma forma sobre 

eles, como casos em que são interpelados pela polícia para prestar esclarecimentos sobre o 

trabalho que estão realizando. 

Outros desafios que foram citados, mas de forma menos recorrente, pelos 

entrevistados foram: falta de direitos trabalhistas, territórios sem cobertura, coordenação do 
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serviço, visão assistencialista ou de senso comum dos outros profissionais, 

corresponsabilização por parte da população em situação de rua e a juventude do serviço. 

A falta de direitos trabalhistas, como insalubridade e periculosidade, veio à tona 

depois de uma das equipes do CnaR sofrer um assalto quando estavam realizando um 

atendimento em uma das rotas. Ninguém saiu ferido, mas levaram os celulares dos 

profissionais. É importante deixar claro que o assalto foi realizado por pessoas que não são da 

população em situação de rua. Isso trouxe para as discussões, durante o acompanhamento das 

atividades e nas entrevistas, se eles teriam características de trabalho que implicassem tais 

direitos, já que ainda não havia nenhuma menção sobre isso na lei. 

 

Vamos dizer, a gente trabalhando de forma irresponsável. Nós transportamos 

pacientes em um carro que a gente não pode, pacientes com tuberculose, pacientes 

psiquiátricos, pode a qualquer momento reagir, né? Tirar uma arma do bolso, uma 

caneta, e tudo pode virar uma arma, mas, é... Nós não recebemos insalubridade, nós 

não recebemos periculosidade. (...) Então eu acho que a gente teria direito a... A gente 

tem direito a insalubridade, né? Entramos em hospitais, como o Giselda, 

constantemente, né? Só que tem uma coisa, assim, que eu acho que, principalmente, 

eu não sei como são nas outras equipes, mas a gente nunca... É gerar desassistência, 

então mesmo que a gente se arrisque, se exponha, mas a gente acaba, vamos dizer, não 

deixando aquela pessoa ali (...) Porque se a gente não tá sendo remunerado como 

deveria, nós não temos a estrutura que deveria, a gente continua aqui muito mais por 

uma questão ideológica, né? (C01). 

 

 

Pontuaram, ainda, que existem territórios que estão sem cobertura do serviço, por 

exemplo, a Zona Norte. Relataram que a região leste da cidade acaba tendo duas equipes 

devido à demanda, porém as regiões oeste e norte ficam descobertas e há evidências de que 

existe demanda da população em situação de rua nesses lugares, que, no entanto, permanecem 

não confirmadas pela falta de um estudo censitário em Natal/RN. 

Alguns acham que a coordenação do serviço ainda é muito incipiente frente às 

demandas institucionais. Acreditam que o serviço precisa se impor mais, na figura do 
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coordenador, para conseguir enfrentar as barreiras institucionais que se colocam no cotidiano 

de trabalho. 

Segundo as entrevistas e registros de diário de campo, ainda existe uma visão 

assistencialista e/ou de senso comum acerca da população em situação de rua, por parte dos 

outros profissionais da rede, da própria sociedade como um todo e das equipes. Pude 

presenciar uma profissional de um dos equipamentos falar para a equipe do CnaR: “O 

trabalho de vocês é tão lindo, mas nem por todo dinheiro do mundo eu faria”, mostrando 

assim o lugar estigmatizado que o trabalho com a população em situação de rua ocupa. Esse 

olhar sobre o trabalho do CnaR não traz para a reflexão que todos os profissionais da rede 

precisam trabalhar no processo de proporcionar o acesso à saúde para essa população. 

Também foi visto, durante a imersão em campo, moradores de um determinado bairro 

da cidade hostilizando os profissionais do CnaR, pedindo para que a equipe levasse um 

pessoa em situação de rua para outro lugar. Nesse caso, quando perguntados para onde ele 

deveria ser levado responderam “Para qualquer lugar!”. Tal cena aconteceu mais de uma vez 

durante as idas a campo. 

A corresponsabilização da população em situação de rua no processo terapêutico foi 

apontada como uma das dificuldades no trabalho. Tal desafio foi exemplificado com a 

ausência de 70% das consultas marcadas nas UBS para a população em situação de rua. Essa 

questão foi recorrente nas falas dos profissionais e apresentada como algo pelo qual o próprio 

trabalho deles é questionado. Ainda assim, não foram encontrados estudos publicados que 

investiguem o fenômeno. 

 

Porque o nosso foco é o quê? É tentar viabilizar este acesso, e às vezes a gente tem até 

conseguido, porque, assim, cada equipe vai também se munindo de atores parceiros, 

né? O nosso regulador é ótimo, né? Que faz as marcações, e nós temos uma rede perto 

muito boa, e a gente até consegue, mas... A corresponsabilização não tem sido tão 

interessante, então, muitas faltas, muitas abstenções, muitas, muitas. (C17). 
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E, por fim, vale mencionar a recenticidade do serviço como um desafio a ser superado. 

Por acreditarem que o serviço ainda esteja se constituindo, as atividades ainda estão em fase 

de elaboração e de fortalecimento e faltam, assim, espaços de discussão e amadurecimento 

das funções, dificultando a articulação com outros serviços da rede, que desconhecem a 

especificidade do CnaR. Alguns efeitos disso foram mencionados por C06: 

 

Os desafios é trabalhar na rua. Com o modelo que a gente tá construindo. Com o 

modelo que tá no papel, mas que na prática ainda a gente tá construindo, ele não tá 

totalmente bem estruturado, né? Ele está começando, todo programa social quando 

começa tem as suas, né? Peculiaridades. Tem suas deficiências, então, melhorar aonde 

a gente está deficiente e tentar fazer a coisa na prática e como no papel. Isto seriam os 

desafios. 

 

 

Em geral, os desafios indicados dizem respeito às características já discutidas nos 

tópicos anteriores. São limites apontados no equipamento que demonstram a fragilidade das 

práticas dentro de uma política que não está bem articulada, com uma fragmentação que 

muitas vezes contradiz o próprio modelo de saúde proposto nas diretrizes do SUS. Por um 

lado, o equipamento nasce da incapacidade do Estado em responder às demandas de saúde da 

população em situação de rua, como bem apontou C16 “Porque acaba sendo, ainda, até 

vergonhoso você precisar de um programa federal pra dar acesso a um ser humano como 

qualquer ser humano àquele serviço de saúde”. Por outro lado, o que transpareceu nas 

entrevistas dos profissionais foram problemas que repetem essa incapacidade estrutural, como 

dificuldades materiais e sobrecarga de ações remediativas, além da falta de um processo 

formativo consistente para os profissionais e da articulação em rede. 
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4.3.2 - Potencialidades do trabalho 

 

As potencialidades do trabalho são vistas, aqui, como os fatores que os profissionais 

consideram favorecer as práticas do CnaR e, consequentemente, a população em situação de 

rua. Nessa categoria não houve muitos pontos de confluência nas entrevistas. Assim, as 

potencialidades mencionadas foram: maior cobertura na garantia de direitos na rede de saúde; 

rompimento de paradigmas; a equipe como instrumento mais consistente; forma de trabalho 

diferenciada; inclusão da categoria população em situação de rua em documentos; a rede 

como desafio, mas ao mesmo tempo uma potencialidade; a UBS como ponto de referência 

importante para suporte das equipes e a coordenação como ganho estratégico. 

Uma das potencialidades mais citadas foi o ganho na mudança do equipamento para a 

AB, que deu uma maior cobertura na garantia de direitos na rede de saúde. Essa mudança 

acarretou também uma mudança de paradigma na complexidade do conceito de saúde para 

população em situação de rua, o que abriu e ampliou a entrada da população em situação de 

rua nos serviços de saúde, com a articulação dos serviços e a tentativa de quebra de 

preconceitos já estabelecidos nos serviços para com esta população, com o objetivo de 

integralidade da política. Além disso, destaca-se a utilização de alguns instrumentos, como o 

PTS, que, para os profissionais, é um dos instrumentos mais expressivos do CnaR e faz parte 

das iniciativas que potencializam uma atenção integral à saúde da população em situação de 

rua. 

Seguindo nessa esteira, os entrevistados se remeteram ao trabalho com o CnaR como 

 um rompimento de paradigmas, tanto pessoais quanto nos serviços. A quebra dos conceitos 

pré-estabelecidos que, na fala dos participantes, mostra-se ter acontecido por causa do 

trabalho desenvolvido por eles e que acreditam que as ações desenvolvidas constituem um 

primeiro passo para uma maior humanização da rede.  
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A realização de atividades sempre em equipe, e não de forma fragmentada em cada 

profissão, também foi apontada como potencialidade. As atividades são pensadas em 

conjunto, considerando o conhecimento de cada profissional, e isso é visto como um 

instrumento que dá consistência e, consequentemente, algo que fortalece as ações em campo. 

Foi pontuado que a integração dos profissionais e o vínculo estabelecido entre eles refletem 

para a população em situação de rua. 

A forma de trabalho distinta, como, por exemplo, o fato de o equipamento ser 

itinerante e o vínculo com os usuários como algo essencial do trabalho, além do PTS como 

instrumento, foi considerada pelos entrevistados como diferencial do CnaR. Também foi 

citada a forma como são geridas as atividades para determinado usuário que, a partir das 

decisões tomadas em conjunto (equipe e usuário), dando a liberdade de escolha de serem ou 

não realizadas, possibilitam colocar o sujeito como protagonista das ações. Junto a isso, a 

promoção e prevenção em saúde como foco do trabalho aumenta a dimensão do alcance do 

acesso do usuário à saúde.  

Ainda sobre o aspecto diferenciado do trabalho dos CnaR, foi citado o tensionamento 

da rede. Há uma centralidade da rede no desenvolvimento das atividades do CnaR, o que faz 

com que essa seja uma questão sempre colocada pelos profissionais frente a outros 

equipamentos.  

Por fim, os profissionais disseram assumir um posicionamento, mesmo dentro da 

relação com outros equipamentos, que toma partido da população em situação de rua, como 

no exemplo mencionado na relação com a polícia, mas também outros casos em que 

consideram que os outros equipamentos estão sendo negligentes. Uma boa síntese dessa 

postura diferenciada pode ser vista na fala de C07: 
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Eu acho que o grande potencial da gente é porque o nosso trabalho é totalmente 

pautado em cima de respeito. Entendeu? Então, a gente respeita os modos de vida, a 

gente respeita cada um na sua história, não importa se fulano foi preso, se ele matou, 

se ele roubou, se ele sei que lá. Sei que lá. É óbvio que isto é importante, a partir do 

projeto terapêutico, que a gente pensa que é importante a gente saber, quais são as 

relações de vida que fulano teve, como é que ele vê uma família, como é que ele vê 

uma relação com pessoas, como é, quais são as características da pessoa? Mas eu acho 

que a grande sacada, o potencial da gente, é este, é a questão de respeito, né? Então, 

isto faz com que a gente acolha melhor, com que a gente consiga vínculos, com que a 

gente escute melhor o paciente. Então, eu acho que o CnaR, ele tem este lado diferente 

por conta disto. Porque a gente é muito próximo. A gente é um serviço que quer estar 

com, entendeu? E isto é o que é mais bacana. (C07). 

 

Para os entrevistados, a inclusão da categoria população em situação de rua nos dados 

quantitativos do e-SUS é visto como um grande ganho para a rede e para a população, que 

teve participação direta do CnaR. A partir do momento em que o CnaR alimenta o sistema 

com dados da população em situação de rua são gerados dados que subsidiam as políticas 

públicas que atendem a esta população. A inclusão da categoria população em situação de rua 

nos relatórios da AB, em nível municipal, já alimenta a discussão na rede sobre o 

planejamento das ações nos diversos equipamentos. Em outras palavras, a população em 

situação de rua se torna menos invisível às políticas de Estado.  

A rede é vista pelos profissionais como um dos principais desafios, mas ao mesmo 

tempo uma potencialidade a ser aproveitada pelo CnaR. Como nos casos mencionados na 

seção sobre Articulações/Parcerias, quando a rede consegue operar minimamente, os ganhos 

na promoção de saúde para os usuários são visíveis. Nessa direção, a questão da proximidade 

dos serviços, principalmente no caso do distrito leste, facilita tanto a comunicação entre os 

equipamentos, quanto a entrada da população em situação de rua na rede. Nesse caso, o 

trabalho em rede é potencializado. 

A UBS é um ponto de referência considerado importante para suporte das equipes. 

Pelo fato de o CnaR tê-las como ponto de apoio e um horário que possibilita a convivência 
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entre as equipes dos equipamentos, isso favorece uma aproximação e uma comunicação entre 

a UBS e o CnaR. 

Por fim, a coordenação é reconhecida como ganho estratégico, por sua função ser de 

articulação entre a gestão e as equipes. Em algumas localidades, alguns profissionais 

relataram que não existe essa função nos CnaR, muitas vezes dificultando o diálogo, até 

mesmo, entre equipes numa mesma cidade. 

Tais quais as barreiras para os objetivos do equipamento, as potencialidades estão 

articuladas com aspectos já discutidos anteriormente. Destacam-se, assim, a importância do 

desenvolvimento do vínculo com a população em situação de rua, uma vez que o equipamento 

cumpre uma função de ponte entre a atenção básica em saúde e os usuários historicamente 

desassistidos, e a dubiedade da rede, que por um lado é um elemento indispensável para o 

sucesso das ações desenvolvidas e, por outro, sua articulação é uma das principais 

dificuldades enfrentadas pelos profissionais. 
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Considerações Finais 

 

Ao retomar o objetivo da pesquisa, que foi analisar a atuação das equipes do CnaR 

frente às demandas e necessidades de saúde da população em situação de rua, do município de 

Natal/RN, pode-se verificar que as demandas que chegam para as equipes são bastante 

diversificadas, mas ligadas ao perfil de desassistência e negação de direitos que caracteriza a 

população em situação de rua. Elas implicam a necessidade de cuidados imediatos e, ao 

mesmo tempo, um trabalho que permita a promoção e prevenção na saúde. 

A partir dos resultados da pesquisa, observei que as equipes ainda enfrentam 

dificuldades em responder a essa dupla tarefa. A atenção às demandas encontradas no campo 

acaba sendo priorizada por seu volume e as atividades que deveriam promover a integração da 

população em situação de rua na rede de atenção básica ficam prejudicadas. A dificuldade de 

articulação com outros serviços apareceu como um dos limites mais destacados. Isso se dá por 

limitações dos próprios equipamentos aos quais o CnaR deveria se articular, pelo volume de 

atividades burocráticas demandadas e também pela ausência de um diálogo mais consistente 

entre a coordenação e as equipes do consultório e os demais serviços da rede. 

A questão da burocratização e falta de flexibilidade do Estado, de forma a realmente 

permitir o acesso às políticas sociais, é um dos aspectos que dificulta o acesso da população 

em situação de rua a tais serviços. Num nível mais crítico de análise, deve-se pensar o porquê 

dessa burocratização. As amarras do Estado (e de seus serviços) são, na verdade, expressão de 

um limite estrutural dos próprios serviços. Em outras palavras, no capitalismo, o acesso não 

pode ser universal e os obstáculos burocráticos são uma forma de tornar esse acesso limitado. 

Destarte, ao falar sobre as práticas efetuadas, direciona-se a atenção para um público 

que sofre com a falta de assistência por parte do Estado de uma forma mais completa. Assim, 
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as ações que o CnaR executa ainda não chegam a ser efetivas na garantia do acesso ao 

cuidado integral em saúde, visto que os profissionais se deparam com um fenômeno que 

possui determinantes complexos e uma rede já previamente pouco articulada. 

Nessa direção, os profissionais relataram a necessidade de corresponsabilização, por 

parte da população em situação de rua, para com os cuidados em saúde, sendo uma das 

principais queixas a falta nas consultas marcadas nas UBS. Mas, vale a reflexão de que o 

matriciamento é ainda insuficiente relacionado ao tamanho da rede de saúde, o que implica 

diretamente na relação de vínculo que a população em situação de rua tem com aquele outro 

equipamento de saúde. Logo, pode haver uma orientação para o empoderamento por parte dos 

usuários, mas a receptividade no que diz respeito aos serviços públicos de saúde ainda é 

precária, demandando um processo maior de sensibilização em busca de ampliar o acesso 

dessa população. 

Há uma necessidade de estimular a articulação com parceiros centrais, como o NASF 

e o MNPR, que foram citados timidamente na pesquisa como articulação/parceira. Tal 

articulação entre o CnaR e o NASF é prevista no Manual (Ministério da Saúde, 2012b) como 

sendo essencial para uma maior potencialidade do serviço. E com o MNPR, a aproximação se 

torna necessária para o entendimento maior, por parte das equipes, das demandas da 

população em situação de rua, por exemplo, para a formatação das suas atividades. Além 

disso, fomenta também o fortalecimento dos movimentos sociais, no lugar de controle social, 

promovendo o caráter participativo das políticas sociais.  

Vimos também nos resultados da pesquisa que, para se discutir o acesso à saúde da 

população em situação de rua, é importante entender que lugar esse segmento populacional 

ocupa na estrutura social posta pela ordem econômica regente. Tal visão sobre tal grupo faz 

com que essas práticas sejam mais compreendidas, entendendo os próprios limites da política 

social no que diz respeito a superar a produção do fenômeno. 
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Os fenômenos de saúde relativos à população em situação de rua se apresentam como 

sintomas imediatos (“drogas”, álcool, dentes, etc.). Ultrapassar suas expressões imediatas é 

entender esses fenômenos como expressão no âmbito da saúde da questão social. Assim, um 

problema de higiene bucal é apenas uma das formas pelas quais a condição de “expressão 

radical da questão social” se expressa na superfície, como demanda cotidiana na saúde da 

população em situação de rua.  

A proximidade com as necessidades da população em situação de rua vai além de 

casos pontuais e dispersos com os quais os profissionais se deparam no campo. É necessário o 

entendimento dos determinantes desse contexto social que estão por trás dessas expressões 

fenomênicas. Isso significa entender que a população em situação de rua cumpre um papel 

essencial para o desenvolvimento do capitalismo, que não diz respeito a uma questão de 

escolha ou de demérito. Os entrevistados, em seus relatos, em sua maioria, entendem o lugar 

profissional de proporcionar direito, e “não favor”, ainda assim, a questão da desestrutura 

familiar e o uso/abuso de “drogas” é muito marcado como causa da ida para as ruas. Tal perfil 

é semelhante aos resultados vistos na pesquisa realizada pelo MDS (2008), porém é 

importante deixar claro que esses fatores merecem ser olhados com mais atenção, já que o 

lugar da família e/ou das “drogas” muitas vezes serve de bode expiatório para uma postura de 

desassistência do Estado e culpabilização do sujeito frente à desigualdade estrutural. 

Por esses motivos, é possível entender que a formação oferecida aos profissionais que 

atuam junto à população em situação de rua – ao menos na saúde, que é o caso analisado aqui 

–, não é direcionada para um olhar crítico sobre a realidade social. O que existe é uma 

ausência de formação para os profissionais da área. Os elementos reflexivos sobre aquela 

realidade, quando relatados, vieram de experiências pessoais de militância ou da atuação em 

outros serviços, mas não relacionados à população em situação de rua diretamente. Isso não 

significa que a superação da desassistência à população em situação de rua e a dificuldade de 
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compreensão crítica sobre tal realidade seja superável apenas a partir da formação 

acadêmica/profissional. Contudo, os dados evidenciaram que mesmo essa formação falta no 

contexto dos profissionais. 

A partir da pesquisa realizada, foi possível entender o grau de complexidade da 

realidade com a qual um equipamento como o CnaR tem que lidar e como ainda há um 

conjunto de limitações para que o acesso à saúde por parte da população em situação de rua 

possa existir de forma integral. Assim, se trata de um ponto de partida, tanto para o 

aprofundamento das práticas do CnaR, como para o desenvolvimento das políticas de saúde 

de forma mais ampla voltadas para essa população. Quando enxergamos a saúde a partir dos 

determinantes sociais, vemos que a constituição da população em situação de rua no Brasil 

tem tijolos estruturais que vão além da doença, mas diz da falta de estrutura dentro da 

sociedade desde o nascimento dessas pessoas. 

Ademais, é necessário o desenvolvimento de mais pesquisas para a compreensão de tal 

realidade. O presente trabalho partiu do ponto de vista dos profissionais, mas ainda se faz 

necessário entender melhor como se dá a relação dos usuários com a dinâmica saúde-doença, 

além de investigações que possam dialogar com outros atores e atrizes sociais envolvidos no 

cenário da atenção à população em situação de rua, incluindo as próprias pessoas que vivem 

nas ruas. 

Além disso, a partir da atenção básica e articulado aos CnaR, outros equipamentos são 

demandados no dia-a-dia da atenção à saúde dessa população. Dessa forma, é necessário 

também compreender melhor como se dá a relação que esses serviços estabelecem com tal 

público. Também vale destacar novamente a necessidade de estudos censitários que possam 

apresentar um quadro mais nítido da realidade da população em situação de rua no Brasil e 

suas regiões. Esse tipo de estudo permitiria um aprimoramento das políticas sociais e 

articulação entre os diferentes equipamentos.  
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Entender um pouco de como o CnaR realiza as suas práticas, e trazer isso para 

discussão no âmbito acadêmico, colabora para ampliar o lugar de construção das políticas 

sociais para a população em situação de rua, fazendo diminuir a invisibilidade e promovendo 

a construção de possibilidade de uma transformação na realidade desse público. A 

plasticidade desse equipamento, tanto pelas suas diversas mudanças, quanto pela forma de ver 

o seu público, nos mostra a possibilidade de políticas sociais e de atuação mais 

comprometidas com o público atendido. Mas, existe um entendimento muito claro das 

limitações e da funcionalidade dessas políticas, que é a de apaziguamento da questão social, 

gestão da desigualdade e manutenção da ordem social de reprodução do capitalismo. Por isso, 

entendemos esses lugares como fraturas e utilizamo-los como possibilidades de transformação 

social necessárias. 
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Apêndice A 

 

Roteiro de entrevista com o coordenador dos CnaR 

 

1) Dados do entrevistado: 

a) Idade: 

b) Sexo: 

c) Profissão/ Cargo? 

d) Religião? Qual? É praticante? 

 

2) Formação e trajetória 

a) Instituição/ano de graduação 

b) Pós-graduação (tipo/ instituição/ área) 

c) Qual sua trajetória profissional até chegar à coordenação das equipes do CnaR? 

d) Experiências na formação profissional e pessoal (pesquisa, extensão, estágios, eventos, 

militância) que contribuíram para sua atuação 

e) Além do CnaR, você já desenvolveu alguma outra atividade com a população em 

situação de rua? Como era(m) essa(s) atividade(s)? 

f) Quais são suas atribuições como coordenador do CnaR? 

 

3) Sobre o CnaR (caracterização/ histórico) 

a) O que é o CnaR? Qual o seu objetivo? 

b) Como surgiu a ideia de implantação dos CnaR em Natal/RN? 
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c) Você poderia falar sobre a transição da lógica dos Consultórios de rua (CR) para na 

rua (CnaR)? O que mudou, além do nome? Por que se pensou numa ação a partir da 

atenção básica e não mais saúde mental/AD? 

d) Em que regiões estas equipes estão atuando? 

e) Como foram escolhidas as regiões para a implantação dos CnaR? 

f) Há formação dos profissionais específica para esse trabalho? 

 

4) Sobre o CnaR (funcionamento e atuação) 

a) Você poderia falar um pouco sobre dinâmica de trabalho dos CnaR? 

i) A quem se vincula e reporta 

ii) Como planeja as ações? 

iii) Quais as atividades que desenvolve? 

iv) Objetivos das ações 

b) Os profissionais das diferentes equipes de CnR realizam atividades conjuntas? Quais? 

Você poderia falar como elas se estruturam e como acontecem (local, público, como o 

público acessa, o que objetiva)? Existe algum horário regular de planejamento para 

todas as equipes juntas? (As reuniões acontecem com que frequência?) 

c) Como são discutas as estratégias de trabalho, manejo de casos (entre equipes e em 

cada equipe)? 

d) Há algum tipo de articulação realizada pelos CnaR? Com quem? No que consiste? 

Como é acompanhada? 

e) Como os CnaR trabalham o princípio da territorialização considerando as 

especificidades da pop rua? 

f) Quais as potencialidades e limites no cotidiano do seu trabalho? (Trabalho como 

coordenador) 
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g) Quais as potencialidades e limites dos CnaR? 

h) Você quer acrescentar mais alguma coisa sobre esses temas que falamos? 
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Apêndice B 

 

Roteiro de entrevistas destinado aos profissionais 

1) Dados entrevistado: 

2) Idade: 

3) Sexo:  

4) Profissão/ Cargo?  

5) Religião? Qual? É praticante?  

 

6) Formação e trajetória 

a) Grau de escolaridade.  

b) Instituição/ano de graduação. (No caso de ensino superior) 

c) Pós-graduação (tipo/ instituição/ área) (No caso de ensino superior) 

d) Você pode falar um pouco de sua trajetória profissional até chegar aos CnaR? 

e) Experiências na formação profissional e pessoal (pesquisa, extensão, estágios, eventos, 

militância) que contribuíram para sua atuação. 

f) Além do CnaR, você já desenvolveu alguma outra atividade com a população em 

situação de rua? Como era(m) essa(s) atividade(s)? 

7) Sobre o CnaR 

8) Gostaria agora que você me falasse um pouco do dia-a-dia de trabalho dos CnaR: 

a) Quais as principais demandas que chegam aos CnaR? (Você poderia elencar as 

principais demandas de saúde que vocês atendem?) 

b) Você pode descrever o perfil do público que vocês atendem?  

c) Quais as atividades mais comuns realizadas pelos CnaR junto à População em 

Situação de Rua? 
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d) Quais materiais/instrumentos/procedimentos vocês utilizam no trabalho? (fichas - a 

recursos de cuidado, tecnologia de cuidado...). 

e)  Como acontece o planejamento das atividades? 

f) Como ocorre a abordagem ao/à usuário/a? 

g) Como são feitos os acompanhamentos e os encaminhamentos do/a usuário/a aos 

serviços de saúde? 

h) Vocês contam com algum espaço para desenvolver as atividades do CnaR? Como são 

utilizados estes espaços? Vocês desenvolvem atividades na Unidade de Saúde a qual 

vocês estão vinculados? 

i) Como é a articulação de vocês com a equipe da UBS a qual vocês são vinculados? 

Existem atividades conjuntas entre as equipes?   

j) Vocês contam com alguma parceria (Na saúde? Em outros serviços? ONG?)? Se sim, 

você pode falar um pouco sobre ela(s)? 

k) Para você, qual(is) o(s) objetivo(s) do trabalho realizado? 

l) Quais as potencialidades e os desafios no cotidiano do seu trabalho? 

m) Quais fatores você acha que levam as pessoas à situação de rua?  

n) Você quer acrescentar mais alguma coisa sobre esses temas que falamos? 
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Apêndice C 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Atenção básica à saúde para a 

população em situação de rua: atuação das equipes do Consultório na Rua”, que tem como 

pesquisadora responsável Anna Carolina Vidal Matos, sob a orientação da Profª. Isabel Maria 

Farias Fernandes de Oliveira. Esta pesquisa pretende estudar as práticas das equipes do 

Consultório na Rua, do município de Natal/RN. O motivo que me leva a fazer este estudo é 

observar a importância da atuação do dispositivo do Consultório na Rua para a atenção à 

saúde para população em situação de rua. 

Caso decida participar, você será submetido(a) ao seguinte procedimento: responder a 

um roteiro de entrevista com gravação de voz, cuja autorização será solicitada em outro 

documento, O tempo estimado é de trinta a cinquenta minutos. 

Não há previsão de risco durante a realização da entrevista. Esse momento será 

previamente agendado de acordo com sua disponibilidade e acontecerá em local reservado, 

sem a presença de outras pessoas a não ser a pesquisadora. Mas, caso aconteça algum 

desconforto relacionado ao processo de reflexão sobre o tema abordado ou à exposição de 

suas ideias, a equipe estará atenta a qualquer constrangimento e, caso necessário, interromperá 

a aplicação da pesquisa e dará os encaminhamentos para a assistência psicológica necessária 

junto ao Serviço de psicologia Aplicada – SEPA. Não prevemos que você venha a ter 

quaisquer despesas ou danos em decorrência de sua participação, mas se vierem a ocorrer 

você será ressarcido ou indenizado conforme o caso. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento a qualquer 

momento da pesquisa, sem que isso lhe traga algum prejuízo. Poderá também se recusar a 

responder qualquer questão que julgue constrangedora. 

Os benefícios pessoais não serão diretos e imediatos ao participar da pesquisa, mas 

você contribuirá para que as reflexões advindas com os resultados forneçam subsídios para o 

fortalecimento de políticas de atenção à saúde. Os achados também possibilitarão novos 

olhares, elucidações e concepções sobre os temas investigados.  
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Os dados que você irá nos fornecer são confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. Eles serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. A divulgação dos resultados será feita de forma a não 

identificar os participantes, focalizando o seu conteúdo geral e os resultados obtidos. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Anna Carolina Vidal Matos. Caso haja dúvidas durante todo o 

período da pesquisa elas poderão ser esclarecidas perguntando diretamente à entrevistadora ou 

ligando para Anna Carolina Vidal Matos (084 87925614). Qualquer dúvida sobre a ética 

dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa; além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

poderá trazer para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar 

da pesquisa “Atenção básica à saúde para a população em situação de rua: atuação das 

equipes do Consultório na Rua”. Autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas 

em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal, _____ de ____________________ de 2015. 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 


