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RESUMO 
 

O Consultório na Rua, que tem como sede administrativa a Unidade de Saúde da 

Família Maria do Céu, localizada na região do Centro do Município de Aracaju, 

Sergipe, tem como característica ser uma Equipe itinerante voltada para a atenção 

integral à saúde da população em situação de rua. No que se refere à Atenção Bá-

sica, rede onde está inserido o Consultório na Rua, observa-se a inexistência de 

um processo sistematizado de mapeamento e acompanhamento das pessoas em 

situação de rua. Objetiva-se implementar os princípios da Política Nacional da Po-

pulação em Situação de Rua, tais como igualdade, equidade e acessibilidade na 

agenda das prioridades das equipes de saúde da família. Sugere-se a utilização 

dos fundamentos e diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, buscando 

atuar frente aos diferentes problemas e necessidades de saúde da população em 

situação de rua, inclusive na busca ativa e cuidado os usuários de álcool, crack e 

outras drogas. O trabalho será realizado em oito momentos: Acolhimento pedagó-

gico, planejamento estratégico, construção de instrumentais de mapeamento, ficha 

de acolhimento, trabalho de campo e cadastramento, levantamento de dados, ava-

liação do processo de trabalho em reuniões de equipe monitoramento de indicado-

res de processo e resultado. Espera-se com o processo do mapeamento, conhecer 

tanto o perfil epidemiológico e laboral dessa população específica, como quantifi-

cá-la, construindo planos de cuidados coletivos e individuais conforme suas reais 

necessidades, demandas e desenvolver este processo de forma planejada e sis-

temática qualificando a temática no âmbito da Atenção Básica. 

 

Descritores:  Atenção Primária à Saúde, Pessoas em Situação de Rua, Pro-

moção da Saúde, Saúde da Família. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Meu nome é Edney Vander Pacheco de Vasconcelos, formei em 17 de dezem-

bro de 2005 na Universidade Iguaçu, em Nova Iguaçu- RJ. Iniciei minha carreira 

profissional como médico da Estratégia de Saúde da Família na cidade de Caculé-

BA, onde posteriormente fui convidado pela Secretaria de Saúde para ocupar o 

cargo de Coordenador da Estratégia de Saúde da Família do município até no-

vembro de 2006. Trabalhei posteriormente como médico de família e clínico geral 

do Hospital de Urgência do município de Paraty-RJ. Depois fui selecionado para 

trabalhar no Programa Médico de Família na cidade de Niterói-RJ, de abril de 

2007 até abril de 2010. Fui chamado para trabalhar no Estado de Sergipe em vá-

rias cidades tais como: Japaratuba, São Cristovão e Aracaju.  

Neste último município trabalhei no Caps Adi, onde fui chamado para trabalhar 

no Consultório na Rua, na Unidade Básica de Saúde Maria do Céu, onde estou 

atualmente. Também no momento trabalho no Hospital de Urgência de Sergipe 

(HUSE) numa ala de clínica médica como Médico Horizontal e sou Supervisor do 

Programa Federal Mais Médicos nas cidades de Tobias Barreto e Monte Alegre de 

Sergipe. Fiz o curso de apoiadores da Política Nacional de Humanização (PNH) 

como ouvinte em 2010/11. 

O Consultório na Rua do Município de Aracaju iniciou seu trabalho em 2 de ju-

nho de 2015 e tem como sede administrativa a Unidade Básica de Saúde Maria do 

Céu, localizada na região do centro da cidade onde a população em situação de 

rua já tinha histórico de acesso, sendo um dispositivo criado para produzir respos-

tas as necessidades da população em situação de rua no município de Aracaju, 

garantindo a integralidade do cuidado e a universalidade do acesso no Sistema 

Único de Saúde. A população em situação de rua apresenta algumas característi-

cas que devem ser enfrentadas tais como: a questão da violência e vulnerabilida-

de, alimentação incerta e em baixas condições de higiene, água de baixa qualida-

de e pouco disponível, privação do sono, privação de afeição, variações climáti-

cas, falta de tempo para buscar atendimento para o cuidado e o autocuidado da 



saúde, vergonha, internação e alta em serviços de saúde e adesão ao tratamento 

e acompanhamento.  

A caracterização aprofundada da população em situação de rua no município 

de Aracaju será tema do projeto de intervenção, porém algumas evidenciamos ca-

racterísticas já observadas tais como a predominância do sexo masculino, na faixa 

etária entre 25 e 44 anos, se declaram afrodescendentes, sabem ler e escrever e 

estão em situação de rua por conta de problemas com alcoolismo e drogas, de-

semprego e desavenças com pai/mãe/irmãos.  

No anexo 2 descrevemos toda a Rede de Atenção que a população em situa-

ção de rua tem direito de inserção, sendo os serviços mais utilizados são as Uni-

dades Básicas de Saúde, Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps III, Caps AD, 

Caps Adi, Caps i etc.), as Urgências (tanto de Saúde Mental como as relacionadas 

à Alcool, Crack e outras Drogas), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(Samu), Abrigos e Casa de Passagem. Temos como problemas clínicos ais fre-

quentes: problemas nos pés (micoses), infestações (pediculose e escabiose), tu-

berculose, DST, HIV e AIDS, gravidez de alto risco, doenças crônicas (hipertensão 

e diabetes, álcool, droga) e afecções bucais. 

Aracaju, capital do Estado de Sergipe, tem uma população de aproximadamen-

te 600.000 habitantes e uma população em situação de rua estimada entre 400 e 

500 indivíduos. A cidade ainda não possui em censo desta população específica, 

sendo realizada assistência e o cuidado em saúde pela demanda espontânea, 

sem seu planejamento e acompanhamento. Neste sentido, a criação e implemen-

tação do serviço Consultório na Rua no Município de Aracaju vem trazer um traba-

lho de cuidado e assistência à população em situação de rua de forma estrutura-

da, conforme a Política Nacional da Atenção Básica e da Política Nacional para 

População em Situação de Rua. 

As equipes dos Consultórios na Rua deverão atender de oitenta a mil pessoas 

em situação de rua, cumprindo Carga Horária mínima semanal de 30 horas, tendo 

horário de funcionamento adequado às demandas das pessoas em situação de 

rua, podendo ocorrer em período diurno e noturno e em qualquer dia da semana. 

Todas as modalidades de equipes dos Consultórios na Rua poderão agregar 



Agentes Comunitários de Saúde, complementando suas ações. Frente a essa rea-

lidade, o Consultório na Rua em Aracaju utiliza como ponto de apoio administrati-

vo a Unidade Básica de Saúde Maria do Céu, tendo em vista sua localização es-

tratégica no Centro da cidade de Aracaju, onde há um maior adensamento da po-

pulação em situação de rua a qual já utiliza, de forma espontânea, esta unidade 

de saúde. 

Considerando-se esse panorama, emergiu a seguinte questão, caracterizada 

como o problema deste Projeto de Intervenção, que demanda melhor investiga-

ção: Como realizar um trabalho de assistência e cuidado em Saúde da população 

em situação de rua de forma planejada com acompanhamento sistemático e arti-

culado nas redes de cuidado da cidade de Aracaju? 

Justifica-se a necessidade de um estudo que caracterize essa população em 

situação de rua que transita pelo município de Aracaju tanto sócio demografica-

mente quanto epidemiologicamente como também nas suas necessidades sociais, 

culturais e de saúde. Em vista disso, iniciaremos a caracterização de população 

em situação de rua em Aracaju através de fichas de cadastro e acolhimento para 

mapearmos as reais necessidades desta população e traçarmos em conjunto, 

ações coletivas e individuais para o cuidado em saúde desta população. (ANEXO 

2). 

Diante desses resultados, esse estudo subsidiará os diversos equipamentos 

envolvidos na atenção à população em situação de rua no que tange ao melhor 

planejamento de ações a serem implementadas, concatenados às suas reais ne-

cessidades, além de servir de base acadêmica para outras pesquisas que enfo-

quem essa temática. 



2. ESTUDO DE CASO CLÍNICO  

 
O Consultório na Rua no Município de Aracaju completou seu primeiro ano de 

trabalho no dia 2 de junho de 2015 e observamos que neste primeiro período o que 

mais prevalece em nossos atendimentos é: o uso/abuso de álcool e o sofrimento 

psíquico por conta deste processo. Em virtude disso escolhemos o caso 5 de 

SHEYLA e descreveremos a seguir o caso de Thiago, que por ser complexo, aborda 

além de sofrimento psíquico, o uso abusivo de substâncias psicoativas, questões de 

vulnerabilidade, violência e doenças sexualmente transmissíveis. 
	
	

2.1 CASO THIAGO 
 

O consultório na Rua em Aracaju realiza um projeto chamado RUARTE, que 

tem o objetivo de levar a Arte, sob a forma de músicas, ao nosso trabalho de Cam-

po, e com isso, utilizá-la como estratégia de abordagem e criação de vínculos entre 

a equipe e a população em situação de rua. 

Em setembro de 2015, durante uma ação noturna com o RUARTE, conhece-

mos Tiago, um jovem de 32 anos, que há 1 ano reside nas ruas da cidade de Ara-

caju. Naquela noite o jovem se mostrou receptivo às músicas tocadas e chegou a 

nos acompanhar nas canções que embalaram o RUARTE. Era visível o estado al-

terado, em consequência do uso abusivo de álcool, bem como o verbo logorreico 

durante nosso encontro. 

Corroborando com a ideia de que a população em situação de rua pouco 

acessa os serviços de saúde por vários motivos. Thiago só apareceu na unidade 

básica de saúde Maria do Céu, nossa sede, no dia 10 de dezembro de 2015, ape-

sar de sempre o encontrarmos no trabalho de campo, repactuando uma visita à 

unidade. Neste primeiro encontro colhemos um pouco da história familiar de Thia-

go. Sua mãe, Srª Maria Helena, portadora de diabetes e insuficiência renal crônica 

dialítica, falecera em 2001, em virtude de complicações do abandono do tratamen-

to dialítico. Seu pai, Srº João Teodoro está vivo e atualmente reside em Montes 

Claros-MG. Thiago tem um irmão chamado Fernando com qual não tem mais con-



tato. Desde setembro de 2015 realizamos 07 encontros com Thiago no Consultório 

na Rua na Unidade básica de saúde Maria do Céu, além dos encontros no trabalho 

de campo, observamos que o usuário sempre nos procurava com queixas agudas 

causadas pelo uso abusivo de álcool, o que lhe gerava um sofrimento psíquico que 

fomos coletivamente tentando cuidar. Inicialmente utilizamos Cloridrato de Sertrali-

na 50 miligramas pela manhã acrescentado de psicoterapia e pactuamos utilizar a 

estratégia de Redução de Danos com relação ao álcool. Nas duas primeiras se-

manas o usuário mostrou-se melhor e sempre nos agradecia pelo acompanhamen-

to e cuidado, mas após esse período, observávamos que o uso abusivo ainda era 

um fator de fuga de questões mais intrínsecas e tentamos durante as abordagens 

compreender tal situação.  

Thiago nos revelou que via sua mãe ser agredida pelo pai alcoólatra e isso lhe 

causava tanto sofrimento quanto ódio. Com o passar da idade, a criança se tornou 

adolescente e começou a enfrentar o pai, chegando a agredi-lo por diversas ve-

zes. Foi nesta época que o usuário revela o contato com o álcool em maconha de 

forma sistemática e o sofrimento psíquico se concretizava em crises de agitação e 

violência com seus familiares e os objetos da residência de seus pais. Com a mor-

te materna o usuário disse que ‘’ Tudo Ruiu” e após 7 meses deste evento Thiago 

revela o marco da saída de casa de seus pais para se tornar parte da população 

em situação de rua da qual permanece até hoje. 

Passou a ser “um andarilho“ como ele mesmo se intitula e viajou pelos esta-

dos de Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Minas Geraes, Bahia e Sergipe. Es-

tudou até oitava série de ensino médio e trabalhava na adolescência na Compa-

nhia de Gás do Estado do Rio de Janeiro (CEG-Rio), porém novamente o uso 

abusivo de álcool foi o motivo revelado pela sua demissão. Relata que é ajudante 

de mecânico e sempre cita o filme Vozes e Furiosos em suas conversas, mostran-

do um paralelo entre o filme e sua vida, cheia de ações, aventuras, orgias, ques-

tões policiais e de tráfico de drogas etc. 

Thiago não possui vínculos maiores com outras pessoas. Cita Marciel, um jo-

vem que trabalha como chaveiro, em frente à rua ao qual trabalha informalmente 

como guardador de carros e motos e diz que “não confia em ninguém que mora 



nas ruas”. Não se classifica como morador de rua, diz ser um “mendigo rico”, um 

“ladrão fino” e que vive bem em Aracaju.  

Relata ter uma namorada, porém não a conhecemos, mas foi motivo de ques-

tões referentes a doenças sexualmente transmissíveis, á que o tratamos de uretri-

te em virtude de não realizar sexo seguro. Durante essas sete consultas com o 

usuário orientamos questões relacionada à Rede de Atenção e Cuidado em Saúde 

de Aracaju e as ofertas de suporte oferecidas, porém o mesmo não apresentava 

nem desejo e nem a vontade deste tipo de relação nestes equipamentos, pois já 

tinha tido uma experiência negativa com o Caps Ad – Primavera, situado em Ara-

caju. 

Com o passar dos encontros com o usuário optamos por suspensão da medi-

cação Cloridrato de Sertralina, uma vez que o mesmo a utilizava de forma irregular 

e apostamos na longitudinalidade do cuidado com psicoterapia breve, consultas 

de queixas agudas e no trabalho de campo. Em uma das últimas consultas, reali-

zada no dia 01 de fevereiro d 2016, Thiago se mostrou com agitação psicomotora 

e tentou embutir esse comportamento como consequência da equipe. Após 

aguardarmos um tempo para passar a agitação com observação o usuário, inicia-

mos uma conversa e finalizamos uma pactuação de que aquela situação era de 

sua inteira responsabilidade e que o trabalho do Consultório na Rua estaria a dis-

posição dele e de outros usuários sempre com a finalidade do cuidado, respeito 

mútuo e valorização da autonomia e protagonismo dos usuários. 

Até hoje reencontramos com Thiago, porém sem termos consultas na unidade 

e o trabalho é realizado no campo, quando solicitado. Thiago nos disse que o tra-

balho do Consultório na Rua o valoriza e que sempre relembra das conversas 

quando enfrenta situações como violência e vulnerabilidade, sexo seguro, usos do 

álcool e da tristeza que sente de vez em quando. 



3. PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS 
 
 
 

No Consultório na Rua do Município de Aracaju assistimos gestantes em situ-

ação de rua, sendo em sua grande maioria usuárias de substâncias psicoativas, 

constituindo um grupo de alta vulnerabilidade a sofrer agravos durante a gesta-

ção, parto e puerpério, além de potenciais agravos a que estão expostos os fetos 

e recém-nascidos. Os serviços de saúde convencionais encontram grandes difi-

culdades de oferecer cuidados a esta população e o Consultório na Rua se apre-

senta como um dispositivo a mais na tentativa de criação de vínculos, oferta de 

cuidados e articulação na Rede de Atenção à Saúde, garantindo acesso aos ser-

viços. Descreveremos a seguir o caso de Carla. 

 

3.1 CASO CARLA 
 

No dia 13 de novembro de 2015 fomos acionados pela agente redutora de 

danos Patrícia* sobre uma gestante chamada Carla*, que apresentava em torno 

de 24 semanas de idade gestacional, sem acesso à Unidade Básica de Saúde e, 

portanto, sem ter ainda iniciado o pré-natal. Patrícia* ainda nos revela que a ges-

tante se encontra em situação de rua, utilizando o espaço provisório do “antigo 

Caps AD” abandonado da região. No mesmo dia fomos ao encontro da gestante 

junto com a equipe do Programa de Redução de Danos e presenciamos a ges-

tante Carla* em condições precárias de higiene, com déficit nutricional e em uso 

compulsivo de tabaco. Vínculos rompidos com os genitores. Somos apresentados 

ao seu companheiro o Srº Paulo*, com quem disse conseguir alguma renda pe-

dindo dinheiro nos semáforos da cidade. 

Realizamos sensibilização prévia com a gestante e seu companheiro acer-

ca da necessidade de inserção imediata no Pré-Natal, de outras orientações per-

tinentes ao período gestacional e a necessidade de habitarem um espaço salu-

bre, já que observamos grande quantidade de lixo, pouca circulação de ar, pouca 



ventilação e iluminação precária. Neste mesmo local realizamos as orientações, 

exame físico e realizamos os testes rápidos para HIV e Sífilis.  

Conseguimos pactuar a ida para a unidade de saúde mais próxima com o 

intuito de inseri-los para acompanhamento dos cuidados em saúde e no mesmo 

dia foi agendado com uma equipe de saúde da família- ESF- uma consulta de 

pré-natal, já com os exames de adesão ao pré-natal previamente solicitados. No 

dia 20 de novembro de 2015, novamente fomos acionados pelo Programa de Re-

dução de Danos, pois Patrícia* nos relata que Carla* não foi à unidade básica de 

saúde no dia agendado. 

No dia 14 de janeiro de 2016 em nosso trabalho de campo, reencontramos 

Carla* com seu companheiro em outro local da cidade e aproveitamos para exa-

miná-la, fazendo o seu Cartão de Gestante, pactuando com a gestante de que a 

equipe do Consultório na Rua é que faria o seu acompanhamento do pré-natal, 

visto que ela nos relatara que não aderiu ao pré-natal na antiga UBS para a qual 

fora referenciada por nós no mês de novembro conforme descrição acima. 

Entregamos os comprimidos de sulfato ferroso de 05* (40mg) miligramas, 

ao qual deveria ser tomado diariamente, além de orientá-la para uma dieta à base 

de alimentos ricos em ferro (feijão, couve, quiabo, vísceras, músculo). Carla nos 

relatou que foi na Maternidade, referência em alto risco gestacional, uma semana 

antes dessa abordagem em virtude de dores abdominais e ardência ao urinar e a 

mesma realizou uma ultrassonografia obstétrica, que revelou ter um feto único, 

sexo feminino e sem alterações no exame de imagem.  

Novamente orientamos com relação aos sinais iminentes de trabalho de 

parto e pactuamos de fazer um acompanhamento semanal devido também as 

condições de vulnerabilidade pessoal e social e ao uso compulsivo de substân-

cias psicoativas. No dia 12 de fevereiro de 2016 Carla nos relatou que ficou inter-

nada por uma semana na Maternidade de alto risco devido a um quadro de infec-

ção do trato urinário e durante nossa abordagem apresentou sinais iminentes de 

trabalho de parto (altura uterina de 37 cm, dinâmica uterina presente, bcf de 125 

bpm em média, descida do tampão mucoso).  



Levamos Carla* e seu companheiro Paulo* à Maternidade de referência de 

alto risco gestacional em razão do uso de SPAs e da internação prévia naquela 

instituição para tratamento de ITU, e acompanhamos a sua admissão, avaliação 

obstétrica e posterior internação na Maternidade por se encontrar em trabalho de 

parto ativo. Providenciamos junto ao serviço de assistência social da Maternidade 

a garantia de refeição ao companheiro de Carla. 

Nas primeiras horas do dia 14 de fevereiro de 2016 Carla foi submetida a 

cirurgia cesariana, sem intercorrências, seguindo o binômio internado na ala azul 

da Maternidade. Realizamos visita a puérpera na Maternidade no dia 16 de feve-

reiro de 2016 e reencontramos Carla no leito, amamentado sua filha, relatando 

dores abdominais e constipação. Fizemos uma discussão do caso com a equipe 

multidisciplinar da Maternidade informando o histórico de Carla e DO seu compa-

nheiro Paulo. 

Foram levantadas algumas hipóteses sobre o comportamento de Paulo du-

rante o internamento de Carla, pois a mesma se mostrava sempre muito apreen-

siva na presença de Paulo, tais como: se Paulo teria a intenção de tirar o bebê da 

maternidade? 

Pactuamos na reunião supracitada que a psiquiatra conversaria com Paulo 

para esclarecer algumas questões e informaria que o serviço social da Materni-

dade acionaria o Conselho Tutelar como intuito de acompanhar o caso. Também 

pactuamos com a equipe da maternidade que Carla ficaria mais 7 dias internada 

para finalizar a antibioticoterapia pós-cesariana e para melhor investigação da dor 

abdominal referida por ela. 

O quadro de dor abdominal de Carla não melhorava e no dia 18 de feverei-

ro de 2016 a mesma realizou uma ultrassonografia de abdome total evidenciando 

alterações em suas vias biliares e, como se tratava de uma questão clínica, e não 

obstétrica, Carla foi encaminhada ao Hospital Geral de Urgência da Região e o 

bebê ficaria na Maternidade. Paulo foi terminantemente contra esse procedimento 

e tentou persuadir Carla. O Consultório na Rua foi acionado pela Maternidade e 

conduzimos o procedimento da internação hospitalar com indicativo de provável 

cirurgia de via biliares, caso nova antibioticoterapia não surtisse efeito. Paulo 



sempre resistente à internação e se mostrava cada vez mais não se importar com 

o caso. 

A insistência de Paulo se concretizou com a evasão do casal do hospital e 

retorno às ruas da cidade. Neste momento a filha de Carla foi entregue pelo Con-

selho Tutelar à sua irmã e com restrição de visita somente de Paulo. O consultó-

rio na Rua acompanha o caso e atualmente Carla e Paulo estão novamente em 

situação de rua, apesar de um breve episódio em que moraram na casa da mãe 

de Carla. 

No dia 20 de maio de 2016 foi discutido com o casal a necessidade de rea-

lização de planejamento familiar, onde apresentamos os métodos contraceptivos 

disponíveis no SUS Aracaju, suas vantagens e desvantagens. Optou-se pelo uso 

do acetato de medroxiprogesterona 150mg uma ampola trimestral.  

Na oportunidade também sensibilizamos a Carla* para realização de exa-

me preventivo citopatológico evidenciando o cuidado à mulher numa perspectiva 

integral para além do período gravídico-puerperal. 

Durante esse caso, a equipe do Consultório na Rua observou a importân-

cia de construção de uma Rede de Atenção à Saúde de acesso universal, huma-

nizado, solidária entre os serviços, para garantir o acesso à população mais ex-

cluída, resultando no aumento de adesão ao pré-natal das gestantes em situação 

de alta vulnerabilidade social, diminuindo comorbidades e melhorando a qualida-

de de vida destas mulheres e de seus conceptos. Uma rede de cuidados que, 

neste caso, foi incluído o Programa de Redução de danos, as Equipes de Saúde 

da Família, A Maternidade e o Hospital de Urgência. A porta de entrada pode ser 

qualquer um destes serviços, sendo que este aciona os demais para a constru-

ção do projeto terapêutico da gestante em situação de rua no município de Araca-

ju. Ressalta-se que o Consultório na Rua também tentou articular com o SUAS 

por meio do Centro Pop local numa tentativa de encaminhá-los a um dos Abrigos 

da cidade, ao menos nesse período gestacional a fim de assegurar-lhes melhor 

conforto, higiene e suporte nutricional, porém o casal em questão recusou vee-

mentemente a proposta. 



Tal episódio suscita a questão de articulação contínua também com os 

dispositivos ofertados pela Rede SUAS. 

*Nomes dos personagens apresentados no estudo foram substituídos por 

pseudônimos a fim de garantir sua privacidade. 



4. VISITA DOMICILIAR 
 
 
 

No Trabalho do Consultório na Rua em Aracaju a visita domiciliar é na rua, 

com todas as suas variantes e especificidades, sendo fundamental, no início de 

nosso processo de criação do Consultório na Rua, a ressignificação deste espa-

ço-território que é a Rua, a realização de nosso Acolhimento Pedagógico, ao qual 

ficamos praticamente 1 mês estudando a Política da População em Situação de 

Rua e seus desdobramentos, o conhecimento da Rede de Saúde e Assistência 

em Aracaju e a realização de nosso planejamento estratégico com metas defini-

das para ao ano de 2015/2016.  

Outro ponto fundamental foi nos apresentarmos para a Rede de Atenção à 

Saúde de Aracaju, com visitas à unidades básicas de saúde, ao Centro POP, aos 

Caps, aos Abrigos, na Casa de Passagem e a participação permanente em um 

Fórum chamado REDES, que engloba várias instituições da área da Saúde, As-

sistência, Educação, Segurança Pública, Cultura e Trabalho e Renda. Três ques-

tões serão descritas e analisadas a seguir, pois são objetos de constantes dis-

cussões e reavaliações em nosso processo de trabalho: o Encontro, o Vínculo e o 

Foco no Usuário. No trabalho do Consultório na Rua sempre devemos estar aber-

tos para o Encontro, parece ser simples essa atitude, mas ao contrário, se mostra 

complexa e de vigilância constante.  

O trabalho de produção de saúde pode se tornar uma ação rotineira de quei-

xa-conduta, exames complementares, diagnósticos e tratamentos. Reinteirada-

mente observamos essa mecanização das ações de saúde centrada na doença. 

Na direção desta, realizamos nosso trabalho de campo no território com uma cer-

ta liberdade para o que ocorrer e sempre nos surpreendemos com a potência do 

espaço quando temos uma atitude inclusiva, humanizada e ética, gerando tanto 

orientações como processos de autonomia e protagonismo dos usuários. 

E neste mesmo mote se forma a criação de Vínculos solidários, fundamental 

para entendemos o contexto dos problemas e visualizarmos soluções comparti-

lhadas, pactuadas e construídas coletivamente entre a equipe e o usuário com 



projetos terapêuticos singulares e coletivos. Quando a População em situação de 

rua percebe o cuidado para consigo, é que você olha para a vida, e não o só para 

a ferida, ela se deixa viver.  

É na Mudança de atitude, na mudança de Foco, onde se prioriza a pessoa, o 

cidadão e sua Saúde, e não a Doença, que quebramos barreiras e construímos 

novos modos de cuidar, com abordagem centrada na pessoa, com práticas inclu-

sivas e responsabilização de ambas as partes. Dentro dessas questões utiliza-

mos como estratégia um projeto chamado RUARTE, a Arte da População em Si-

tuação de Rua, onde levamos o violão, microfone, cartazes, tintas, e estimula-

mos, e somos estimulados a construir com os usuários músicas, canções, poesi-

as e pinturas sobre suas vidas e a Saúde. 

Com relação aos casos crônicos realizamos o acompanhamento tanto na uni-

dade básica de saúde Maria do Céu, nossa sede, como também no território. Os 

casos agudos também realizamos tanto atendimento como procedimentos nestes 

dois espaços citados anteriormente com o diferencial de ter uma boa relação com 

a Rede de Urgência, Caps, Samu ao qual encaminhamos, quando necessário, 

sem grandes dificuldades. 

As visitas no campo são agendadas conforme demandas previamente discuti-

das em nossas reuniões semanais de planejamento das ações e as demandas 

espontâneas advém tanto dos usuários como também dos equipamentos, princi-

palmente dos Caps, Abrigos e Centro POP, reforçando ainda mais o trabalho em 

rede e garantindo a longitudinalidade do cuidado. 



5. REFLEXÕES CONCLUSIVAS 
 

Este foi o primeiro curso que realizei à distância e confesso que não sou uma 

pessoa que tem uma relação cotidiana com a internet e toda a sua tecnologia, po-

rém observo que com o andamento do curso tive uma evolução neste sentido, e 

por conta desta evolução já tenho um “ganho” em fazer o curso. Os Casos Com-

plexos foram bastante estimuladores por apresentar situações que realmente vi-

venciamos na prática cotidiana, sendo que com o complemento dos vídeos que 

mostram noções de planejamento, organização individual e coletiva do processo 

de trabalho e construção de protocolos, nos auxiliaram com os conteúdos da me-

dicina baseado em evidências.  

O tempo todo, observamos essa relação de como é importante o pensamento 

individual com as questões coletivas. Pensar nos contextos dos usuários e não 

focar só na doença. Construir esse pensamento com a equipe, realizar projetos 

terapêuticos singulares e coletivos e insistir em formação de grupos de educação 

em saúde.  

Com relação às atividades de múltipla escolha, falso-verdadeiro, palavras-

cruzadas e os fóruns, observamos que conseguem tanto reforçar os temas dos 

casos complexos como fazer uma reflexão crítica de nossa atividade cotidiana. 

Exemplifico essa afirmativa, pois utilizamos os materiais do curso para realizar de-

bates e rodas de conversa tanto com a equipe de saúde quanto nas capacitações 

que realizamos com equipes de saúde da família no trabalho de Supervisor do 

Programa Federal Mais Médicos nos municípios de Tobias Barreto e Monte Alegre 

de Sergipe.  

O estímulo à leitura de artigos e leituras complementares nos deu embasamen-

to de como nossa prática pode se mostrar muito eficiente, pois nos dá mais argu-

mentos e subsídios para realizarmos um trabalho ético, humanizado e inclusivo.  

O consultório na Rua foi criado em Aracaju no dia 2 de junho de 2015, portanto 

esse dispositivo ainda está se inserindo na Rede de Atenção e nesse primeiro ano 

várias situações complexas foram apresentadas em virtude da especificidade da 

População em Situação de Rua, e conseguimos realizar um paralelo com os casos 



clínicos do curso, mostrando sua vitalidade e a força de suas vivências. Agradeço 

muito a oportunidade de vivenciar o curso e aproveitá-lo da forma que foi possível. 

Gratidão a todos! 
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ARACAJU, AGOSTO DE 2015. 



1 INTRODUÇÃO 
 

 

Aracaju, capital do Estado de Sergipe, tem uma população de aproximada-

mente 600.000 habitantes e uma população em situação de rua estimada entre 400 

e 500 indivíduos. A cidade ainda não possui em censo desta população específica, 

sendo realizada assistência e o cuidado em saúde pela demanda espontânea, sem 

seu planejamento e acompanhamento. Neste sentido, a criação e implementação 

do serviço Consultório na Rua no Município de Aracaju vem trazer um trabalho de 

cuidado e assistência à população em situação de rua de forma estruturada, con-

forme a Política Nacional da Atenção Básica e da Política Nacional para População 

em Situação de Rua.  

As equipes dos Consultórios na Rua deverão atender de oitenta a mil pesso-

as em situação de rua, cumprindo Carga Horária mínima semanal de 30 horas, ten-

do horário de funcionamento adequado às demandas das pessoas em situação de 

rua, podendo ocorrer em período diurno e noturno e em qualquer dia da semana. 

Todas as modalidades de equipes dos Consultórios na Rua poderão agregar Agen-

tes Comunitários de Saúde, complementando suas ações. Frente a essa realidade, 

o Consultório na Rua em Aracaju utiliza como ponto de apoio administrativo a Uni-

dade Básica de Saúde Maria do Céu, tendo em vista sua localização estratégica no 

Centro da cidade de Aracaju, onde há um maior adensamento da população em si-

tuação de rua a qual já utiliza, de forma espontânea, esta unidade de saúde. 

Considerando-se esse panorama, emergiu a seguinte questão, caracterizada 

como o problema deste Projeto de Intervenção, que demanda melhor investigação: 

Como realizar um trabalho de assistência e cuidado em Saúde da população em 

situação de rua de forma planejada com acompanhamento sistemático e articulado 

nas redes de cuidado da cidade de Aracaju? 

Justifica-se a necessidade de um estudo que caracterize essa população em 

situação de rua que transita pelo município de Aracaju tanto sócio demograficamen-

te quanto epidemiologicamente como também nas suas necessidades sociais, cul-

turais e de saúde. 

Em vista disso, iniciaremos a caracterização de população em situação de 

rua em Aracaju através de fichas de cadastro e acolhimento para mapearmos as 

reais necessidades desta população e traçarmos em conjunto, ações coletivas e 



individuais para o cuidado em saúde desta população. Diante desses resultados, 

esse estudo subsidiará os diversos equipamentos envolvidos na atenção à popula-

ção em situação de rua no que tange ao melhor planejamento de ações a serem 

implementadas concatenados às suas reais necessidades, além de servir de base 

acadêmica para outras pesquisas que enfoquem essa temática. 
 
 
 

2.  OBJETIVOS 
 
 
 

2.1  OBJETIVO GERAL 
 
 

Caracterizar a população em situação de rua do município de Aracaju. 
 
 
 
 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 

• Realizar o cadastramento da população em situação de rua através de 

fichas de acolhimento com ênfase nos aspectos sócio demográficos e 

epidemiológicos; 

• Realizar os cuidados em saúde da população em situação de rua; 

• Fortalecer as Redes de Cuidado existentes no município; 

• Articular as diversas Políticas de Saúde e Assistência com a Política 

Nacional de Atenção Básica e a Política Nacional para a População em 

Situação de Rua; 

• Articular o cuidado em saúde com o Programa de Redução de Danos 

do município; 

• Articular o cuidado em saúde com a Rede de Atenção Psicossocial do 

município; 

• Realizar o monitoramento da população em situação de rua em conjun-

to com as Redes de Atenção Básica, Psicossocial e de Assistência So-

cial; 

• Articular com a Rede de Educação, Trabalho e Renda e Segurança Pú-

blica com enfoque transformador e inclusivo; 



3. REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
 
 

A Política Nacional de Atenção Básica – PNAB/Portaria nº 2.488, de 21 de ou-

tubro de 2011, caracteriza a atenção básica como um conjunto de ações de saú-

de, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saú-

de, 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 deter-

minantes e condicionantes de saúde das coletividades. 

A atenção básica considera o sujeito em sua singularidade e inserção sociocul-

tural, buscando produzir a atenção integral, sendo o contato preferencial dos usuá-

rios com os sistemas de saúde, orientando-se pelos princípios da universalidade, 

da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e do acompanhamento 

longitudinal, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade 

e da participação social. 

O Decreto Presidencial nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, institui a Política 

Nacional para a População em Situação de Rua e a criação do Comitê Intersetori-

al de Acompanhamento e Monitoramento da referida política nacional. A atual polí-

tica define a PSR como grupo populacional heterogêneo que possui em comum a 

pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, a inexistên-

cia de moradia convencional regular e que utiliza os logradouros públicos e as 

áreas degradadas como espaço de moradia e sustento, de forma temporária ou 

permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou 

como moradia provisória. 

A política prevê como princípios, além da igualdade e equidade, o respeito à 

dignidade da pessoa humana, o direito à convivência familiar e comunitária, a va-

lorização e respeito à vida e à cidadania, o atendimento humanizado e universali-

zado, o respeito às condições sociais e diferenças de origem, raça, idade, nacio-

nalidade, gênero, orientação sexual e religiosa, com atenção especial às pessoas 

com deficiência. 



Dessa forma, observando que as condições de vulnerabilidade vivenciadas pe-

la população em situação de rua, além das questões psicossociais geradoras de 

sofrimentos físicos e emocionais, possibilitam riscos maiores para a saúde desse 

grupo, representa-se um desafio a efetivação de políticas de saúde que deem con-

ta dessa complexidade. Frente a este contexto, os Consultórios na Rua (CnaR), 

instituídos pela Política Nacional de Atenção Básica, integram o componente da 

atenção básica da Rede de Atenção Psicossocial e devem seguir os fundamentos 

e as diretrizes definidos na PNAB, buscando atuar frente aos diferentes problemas 

e necessidades de saúde da população em situação de rua, inclusive na busca 

ativa e cuidado aos usuários de álcool, crack e outras drogas. 

Os Consultórios na Rua são formados por equipes multiprofissionais e prestam 

atenção integral à saúde de uma referida população em situação de rua in loco. As 

atividades são realizadas de forma itinerante desenvolvendo ações compartilha-

das e integradas às Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

Os Consultórios na Rua lidam com os diferentes problemas e necessidades de 

saúde da população em situação de rua, desenvolvendo ações compartilhadas e 

integradas também com as equipes dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 

dos serviços de Urgência e Emergência e de outros pontos de atenção, de acordo 

com a necessidade do usuário. 

As equipes dos Consultórios na Rua podem ter três modalidades conforme es-

quema abaixo: Poderão compor os Consultórios na Rua as seguintes profissões 

constantes do Código Brasileiro de Ocupações – CBO: Enfermeiro; Psicólogo; As-

sistente Social, Terapeuta Ocupacional, Médico, Agente Social, Técnico ou Auxili-

ar de Enfermagem e Técnico em Saúde Bucal. A composição de cada modalidade 

deve ter no máximo dois profissionais da mesma profissão seja ele de nível supe-

rior ou médio. O Agente Social, quando houver, será considerado equivalente ao 

profissional de nível médio. 

 

MODALIDADES 
 

• MODALIDADE I – 4 Profissionais (2 Nível superior) + (2 Nível Médio) 
 



• MODALIDADE II – 6 Profissionais (3 Nível superior) + (3 Nível Médio) 
 

• MODALIDADE III – MODALIDADE II + PROFISSIONAL MÉDICO 
 

 

Entende-se por agente social o profissional que desempenha atividades que 

visam garantira 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. 

 É necessário que este profissional tenha habilidades e competências para: 

trabalhar junto a usuários de álcool, crack e outras drogas, agregando conheci-

mentos básicos sobre Redução de Danos, quanto ao uso, abuso e dependência 

de substâncias psicoativas; realizar atividades educativas e culturais; dispensação 

de insumos de proteção à saúde; encaminhamentos/mediação para Rede de Sa-

úde e intersetorial; acompanhar o cuidado das pessoas em situação de rua. Re-

comenda-se ainda que este profissional tenha preferencialmente, experiência 

prévia em atenção a pessoas em situação de rua e/ou trajetória de vida em situa-

ção de rua. 

O técnico em Saúde Bucal da equipe do consultório na rua deverá ser super-

visionado por um Cirurgião-Dentista vinculado a equipe de Saúde da Família 

(ESF) da área correspondente à área de atuação do consultório na rua ou da UBS 

mais próxima da área de atuação, conforme definição do gestor local. Esta equipe 

deverá também se responsabilizar pelo atendimento da população e programar 

atividades em conjunto com o Técnico em Saúde Bucal da equipe do consultório 

na rua. A supervisão direta do cirurgião-dentista será obrigatória em todas as ati-

vidades realizadas pelo técnico em saúde bucal atuação frente aos problemas de 

saúde dessa população. 

Em relação ao termo “população em situação de rua” (PSR), as classificações 

são heterogêneas, sobretudo se comparadas diferentes realidades internacionais 

(ADORNO; WARANDA, 2004). 

No Brasil, o termo consolidado expressa mais a situação do sujeito em relação 

à rua, e não apenas como “ausência de casa”, como outros países tendem a 

classificar. Autores como Escorel (1999), por exemplo, discutem a exclusão social 



como sendo um “processo no qual – no limite – os indivíduos são reduzidos à 

condição de animal laborans, cuja única atividade é a sua preservação biológica, 

e na qual estão impossibilitados de exercício pleno das potencialidades da condi-

ção humana”.  

Já Castell (1997) prefere o termo “desfiliação” para designar o processo pelo 

qual as pessoas adotam as ruas. Além desses e de outros autores que adotam 

conceitos específicos para a PSR, já há muitos estudos sócio etnográficos institu-

cionais considerando bases municipais (BRASIL, 2006) e nacionais (BRASIL, 

2009). Ferreira lembra a definição do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome ao analisar a população em situação de rua de Belo Horizonte: 

“Grupo populacional heterogêneo constituído por pessoas que possuem em co-

mum a garantia da sobrevivência por meio de atividades produtivas desenvolvidas 

nas ruas, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, e a não referência 

de moradia regular” (FERREIRA, 2005). 

O censo para população em situação de rua realizado pelo governo federal em 

2007 oferece várias informações para melhor compreensão a respeito das carac-

terísticas desse grupo social em 71 municípios brasileiros. 

O perfil socioeconômico encontrado pela pesquisa sugere que a população em 

situação de rua em 2007 era predominantemente masculina (82%), mais da me-

tade (53%) possuía entre 25 e 44 anos, aproximadamente 69% se declararam 

afrodescendentes (29,5% se declararam pretas e 39,1% gênero pardas) e que a 

maioria (52,6%) recebia entre R$ 20,00 e R$ 80,00 semanais. 

Em relação à formação escolar, 74% dos entrevistados sabiam ler e escrever; 

17,1% não sabiam escrever; 8,3% apenas assinavam o próprio nome; e a imensa 

maioria não estudava por ocasião da pesquisa (95%).  

Os principais motivos pelos quais essas pessoas passaram a viver e morar na 

rua se referiam aos problemas de alcoolismo e/ou drogas (35,5%); desemprego 

(29,8%); e desavenças com pai/mãe/irmãos (29,1%); e, dos entrevistados no cen-

so, 71,3% citaram pelo menos um desses três motivos, que a pesquisa destaca 

que podem estar correlacionados entre si ou um ser consequência do outro. 



Sobre a trajetória, 45,8% dos entrevistados sempre viveram no município em 

que moravam; 56% vieram de municípios do mesmo Estado de moradia à época; 

e 72%, de áreas urbanas. Dos que já moraram em outra (s) cidade (s), 45,3% se 

deslocaram em função da procura de oportunidades de trabalho e o segundo 

principal motivo foram as desavenças familiares (18,4%).  

Do total de indivíduos pesquisados, 48,4% estavam há mais de dois anos 

dormindo na rua ou em albergue. Em relação ao local onde dormiam, a maioria 

costumava dormir na rua (69,6%); um grupo relativamente menor (22,1%), em al-

bergues ou outras instituições; e apenas 8,3% costumavam alternar, ora dormindo 

na rua, ora em albergues.  

Entre aqueles que manifestaram preferência por dormir em albergue, 69,3% 

apontaram a violência como o principal motivo da não preferência por dormir na 

rua e o segundo principal motivo foi o desconforto (45,2%). Entre aqueles que 

manifestaram preferência por dormir na rua, 44,3% apontaram a falta de liberdade 

como o principal motivo da não preferência por dormir em albergue. O segundo 

principal motivo foi o horário (27,1%) e o terceiro a proibição do uso de álcool e 

drogas (21,4%), ambos igualmente relacionados com falta de liberdade. Sobre os 

vínculos familiares, 51,9% dos entrevistados possuíam algum parente residente 

na cidade onde se encontravam, porém 38,9% deles não mantinham contato com 

esses parentes e 14,5% mantinham contato em períodos espaçados (de dois em 

dois meses até um ano); 39,2% consideram como bom ou muito bom o relacio-

namento que mantinha com os parentes que viviam na mesma cidade, enquanto 

29,3% consideravam esse relacionamento ruim ou péssimo. 

Sobre o trabalho e renda, a população em situação de rua é composta, em 

grande parte, por trabalhadores, já que 70,9% exerciam alguma atividade remu-

nerada. Dessas atividades, destacavam-se: catador de materiais recicláveis 

(27,5%), flanelinha (14,1%), construção civil (6,3%), limpeza (4,2%) e carrega-

dor/estivador (3,1%). Apenas 15,7% das pessoas pediam dinheiro como principal 

meio para a sobrevivência. Esses dados são importantes para desmistificar o fato 

de que a PSR é composta por “mendigos” e “pedintes” (BRASIL, 2009). Em rela-

ção à alimentação, a maioria (79,6%) conseguia fazer ao menos uma refeição por 



dia, sendo que 27,4% destes compravam comida com seu próprio dinheiro. Con-

tudo, 19% não conseguiam se alimentar todos os dias (ao menos uma refeição 

por dia). Sobre suas condições de saúde, 29,7% dos entrevistados afirmaram ter 

algum problema de saúde, cujos problemas mais prevalentes foram: hipertensão 

(10,1%), problema psiquiátrico/mental (6,1%), HIV/aids (5,1%) e problemas de vi-

são/cegueira (4,6%). 

Dos entrevistados, 18,7% faziam uso de algum medicamento. Postos/centros 

de saúde eram as principais vias de acesso a esses medicamentos. Daqueles 

que os utilizavam, 48,6% afirmaram consegui-los por esse meio. Quando doentes, 

43,8% procuravam em primeiro lugar o hospital/emergência. Em segundo lugar, 

27,4% procuravam o posto de saúde. Esse dado demonstra o quanto os Consul-

tórios de Rua e outras estratégias de atenção primária devem se aproximar do 

usuário em situação de rua. 

Sobre os hábitos de higiene, os principais locais utilizados por esse público pa-

ra tomar banho foram a rua (32,6%), os albergues/abrigos (31,4%), os banheiros 

públicos (14,2%) e a casa de parentes ou amigos (5,2%). Os principais locais uti-

lizados para fazer suas necessidades fisiológicas foram a rua (32,5%), os alber-

gues/abrigos (25,2%), os banheiros públicos (21,3%), os estabelecimentos co-

merciais (9,4%) e a casa de parentes ou amigos (2,7%). 

Sobre a posse de documentação, 24,8% das pessoas em situação de rua não 

possuíam quaisquer documentos de identificação, o que dificulta a obtenção de 

emprego formal, o acesso aos serviços e programas governamentais e o exercí-

cio da cidadania. A grande maioria não era atingida pela cobertura dos programas 

governamentais: 88,5% afirmaram não receber qualquer benefício dos órgãos go-

vernamentais. 

Em relação às discriminações sofridas, as pessoas citaram, em ordem de pre-

valência, serem impedidas de entrar em estabelecimento comercial, shopping 

center, transporte coletivo, bancos, órgãos públicos, receber atendimento na rede 

de saúde e tirar documentos. Apesar de esses dados extraídos do sumário execu-

tivo do censo de população em situação de rua, é importante considerar que o pe-

ríodo apurado pode não mais retratar a realidade atual, tendo em vista a caracte-



rística migratória dessa população, a mudança de estratégicas públicas dirigidas a 

ela e outras variáveis sociais que dão novas facetas ao fenômeno. Assim, a equi-

pe do Consultório na Rua deve se esforçar em buscar outros diagnósticos aca-

dêmicos e institucionais para melhorar seu olhar técnico e humano sobre essa 

população. 

 
 
4.  MÉTODOS 

 
 

Trata-se de um Projeto de Intervenção voltado para a caracterização da popu-

lação em situação de rua em Aracaju, cujo objetivo é quantificar e qualificar essa 

população específica por meio do levantamento cadastral das fichas de acolhi-

mento, instrumento utilizado pelos integrantes da equipe de Consultório na Rua do 

Município de Aracaju nas abordagens a essa população. A ficha cadastral (em 

anexo) conta com informações relativas ao número do prontuário, área de inter-

venção, identificação, pontos de referência e dados complementares como escola-

ridade, profissão, uso de substâncias psicoativas, doenças infecciosas e crônicas, 

e uma síntese do acolhimento.  

Ainda contamos com folha de evolução, de relatórios de visitas institucionais, 

mapa mensal das atividades e formulários de encaminhamentos. A fim de ganhar 

solidez e uniformidade das ações, a equipe que hoje está à frente do consultório 

na rua em Aracaju estabeleceu uma sequência de atividades coletivamente, sendo 

que algumas já foram cumpridas, outras estão em curso e outras ainda constitui-

rão os próximos momentos. Abaixo estão definidos e caracterizados cada uma 

dessas etapas: 

O primeiro momento foi iniciado pelo Acolhimento Pedagógico, ao qual a equi-

pe do Consultório na Rua foi formada e, durante um mês, se reuniu de forma sis-

temática para apresentações das Políticas da Atenção Básica, da População em 

Situação de Rua, das Redes de Cuidado, tais como, a Rede de Atenção Psicos-

social, de Urgência e Emergência, da Assistência Social, como também dos pro-

gramas já implementados no município, tais como Tuberculose, DST\HIV\AIDS, 

Saúde da Mulher, do Homem, Hanseníase, Redução de Danos e Saúde Mental. 



O segundo momento foi a construção do planejamento estratégico da equipe 

com atribuições de cada profissional, carga horária e calendário das atividades 

tanto individuais como coletivas da equipe, sendo reavaliada em reuniões sema-

nais. 

O terceiro momento foi a construção de instrumentais de mapeamento, tais 

como a ficha de cadastro e acolhimento.  

O quarto momento será a quantificação e qualificação da população em situa-

ção de rua em conjunto com o quinto momento que será o trabalho de campo. 

O sexto momento será o levantamento de dados das fichas de cadastro e aco-

lhimento e sua sistematização em planilhas. 

O sétimo momento será a avaliação do processo de trabalho e reflexões sobre 

o mesmo, visando aprimoramento de possíveis desvios e reforço das ações positi-

vas no processo. 

O oitavo momento será constituído das reuniões da equipe para reavaliação do 

processo. 

 



5. CRONOGRAMA 
 
 

AÇÕES JUNHO JUNHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 
ACOLHIMENTO 
PEDAGÓGICO 

X       

PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 

 X X X X X X 

CONSTRUÇÃO DE 
FICHAS DE CA-

DASTRO E ACO-
LHIMENTO 

 X      

LEVANTAMENTO 
DE DADOS 

  X X X X  

TRABALHO DE 
CAMPO 

  X X X X X 

AVALIAÇÃO DO 
PROCESSO DE 

TRABALHO 

  X X X X X 

MONITORAMENTO 
DE INDICADORES 
E PROCESSO DE 

RESULTADO 

      X 

 
 
6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

6.1 RECURSOS HUMANOS 

 

A Equipe de Consultório na Rua é composta por 02 técnicos de Enferma-

gem, um enfermeiro, um médico, um assistente social, uma psicóloga e um agen-

te redutor de danos. 

 
6.2 RECURSOS MATERIAIS 
 

• Computador; 

• Ficha de cadastro e acolhimento;  

• Folha A4;  

• Impressora;  

• Cadernos da Atenção Básica; 

• Um furgão adaptado 
 
 



 
7 RESULTADOS ESPERADOS 

 
 
 

Com a Caracterização da população em situação de rua em Aracaju , atra-

vés do cadastro e acolhimento realizados pela equipe do Consultório na Rua , 

trabalharemos esses dados de forma a realizar um acompanhamento e monito-

ramento desta população específica , bem como conhecer suas reais necessida-

des, implementando tanto projetos de âmbito coletivo, como projetos terapêuticos 

singulares (individuais) e pactuando novas relações de cuidado e assistência em 

saúde, num diálogo permanente interredes e colocando este usuário por nós as-

sistido como protagonista dos seus modos de cuidado e de situar-se no mundo, 

resgatando-lhe cidadania e dignidade. 

Segue em anexo os gráficos da pesquisa e seus resultados e reflexões. 



GRÁFICO 1 - GÊNERO 
 

 
 
 
 

O perfil socioeconômico encontrado na pesquisa do Consultório sugere 

que a população e situação de rua em Aracaju nos anos 2015 e 2016 é predomi-

nantemente masculina (70 %) e com mulheres na proporção de 30 %. 

 
 
GRÁFICO 2 – ORIENTAÇÃO SEXUAL  
 

 
 



Em relação à orientação sexual predomina o Heterossexualismo com 89 % 

dos entrevistados, seguido do grupo Homossexual com 6 %, das que se conside-

ravam Lésbicas com 4 % e 1 % de Transexualidade feminina. 

 

GRÁFICO 3 – FAIXA ETÁRIA 

 
 

A questão da faixa etária na população em situação de rua em Aracaju se 

mostra com predominância para a faixa de 35 a 45 anos com 34 %, seguida pala 

faixa etária de 25 a 35 com 30 % e da faixa etária de 46 a 60 anos com 21 % dos 

entrevistados. Essas três faixas etárias dominam a pesquisa revelando caracterís-

ticas de população predominantemente de adultos jovens e adultos. A Pouco se 

registrou a faixa etária de idosos com 3 %, da adolescência com 1 % e não houve 

registros da população infantil. Observamos que a população em situação de rua 

em Aracaju não está desconectada da sociedade brasileira, em consonância com 

o processo de envelhecimento da transição demográfica que ocorre no Brasil e no 

Mundo. 

 
 



GRÁFICO 4 – ESCOLARIDADE  

 
Em relação à formação escolar, mais da metade (76 %) da população em 

situação de rua e Aracaju tem o Ensino Fundamental (57 % estudaram da 1ª a 4ª 

série do antigo primário e 19 % estudaram da 5ª a 9ª série do antigo primário), 14 

% dos entrevistados nunca foram a escola, 8 % fizeram o Ensino Médio (7 % com 

Ensino Médio Completo e 1 % Incompleto) e 1 % tem o Ensino Superior Incom-

pleto. 

 



GRÁFICO 5 - PROCEDÊNCIA 
 

 
 
 

A população em situação de rua em Aracaju procede em sua maioria do 

próprio município de Aracaju (70%). Outros municípios do Estado de Sergipe, 

como Arauá, Nossa Senhora do Socorro, Propriá, Maruim, Itabaiana, Geru e Es-

tância representam 15% da pesquisa. Com procedência de outros Estados de 

Federação como Alagoas, Bahia, São Paulo e Goiânia, somam 15% dos entrevis-

tados. 



GRÁFICO 6 – MOTIVOS DE ESTAR NA RUA 

 
 
 

Em nossa entrevista, 47 % não quiseram informar o motivo pelo qual está e 

situação de rua, porém 36% da população em situação de rua relaciona estar na 

rua com o uso de substâncias psicoativas (SPA). O conflito familiar também é mo-

tivo de 10% dos entrevistados, sendo que 3% referiram o Conflito Familiar em 

conjunto com o uso de SPA foram o motivo para estar em situação de rua. Ques-

tões relacionadas à abuso sexual, falecimento da genitora e envolvimento com o 

crime representam cada 1 % doa entrevistados. 

 



GRÁFICO 7 – USO DE SPA 
 

 
 
 
 
 

Vimos que o principal motivo que leva a população estar em situação de 

rua é o uso de SPA e dentre esses motivos se destaca o Álcool referido pela mai-

oria dos entrevistados (53%), mas 13% relataram não fazer uso de SPA. O taba-

co, sua maioria sob a forma de “Pacaio” ou Fumo de Rolo è consumido por 10%, 

a associação Álcool/Tabaco é referida por 9% da população entrevistada, Crack, 

Maconha e a dado Não informa aparece com 4% e as associações Álcool/Tinner 

e Maconha/Crack representaram cada 1% na entrevista. 

O uso de Álcool e do Tabaco predominam na população em situação de 

rua em Aracaju, o que nos leva a crer que essas substâncias psicoativas são 

“aceitas” socialmente por não serem consideradas drogas ilícitas, apesar de cau-

sarem danos orgânicos e psicológicos, em função da dependência, nos leva a re-

fletir sobre que contexto se faz o uso dos SPAs. Importantíssimo entende esse 

contexto para promovermos ações inclusivas e pactuadas com essa população 

específica para não cometermos o erro crasso de focar a droga e não o usuário. 

 



GRÁFICO 8 – PROFISSÃO/OCUPAÇÃO 

 
 

Com relação à Ocupação, apesar de uma grande parte da população em 

situação de rua não informar o dado (32%), vimos que predominam pelo menos 6 

tipos de profissões, dentre elas se destacam: Artesão (10%), Flanelinha (9%), 

Ajudante/Servente (9%), Carregador (7%), Reciclador/Catador(7%) e Profissional 

do Sexo(4%). Outras profissões como Soldador, Lavrador, Vendedor, Pedreiro, 

Pintor, Balconista, Doméstica, Mecânico, Feirante, Gari e Professor são referidos 

por (1%) dos entrevistados. 



GRÁFICO 9 - BENEFÍCIOS / TRANSFERÊNCIA DE RENDA 
 

 
 
 Os Benefícios de Transferência de Renda não foram informados pela maio-

ria (81%), sendo que 9% receberam Bolsa Família, 6% receberam o BPC (Bene-

fício de Prestação Continuada) e Auxílio Doença, Bolsa Família/Auxílio Doença e 

o dado Não Possui foram referidos por 1% dos entrevistados. 

 
GRÁFICO 10 - COMO ACESSA O SERVIÇO 

 
Com relação de como a população em situação de rua em Aracaju acesso o ser-

viço do Consultório na Rua, observamos que metade destes acessos são realiza-

dos nas Abordagens de rua (50%) e 23 % são por Demanda Espontânea. Cabe 

ressaltar outros acessos tais como: Centro POP (7%), Abrigo Acolher (7%), Pro-



grama Redução de Danos (6%), Abrigo Núbia Marques (3%) e Casa de Passa-

gem, USF Sinhazinha e Casa Mão Estendida com 1 % cada um destes. 

 
GRÁFICO 11 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 
 

 
 

A grande maioria (77%) da população em situação de rua em Aracaju não 

acesso os equipamentos institucionais, 10% são acolhidas pela Abrigo Acolher, 

3% são acolhidos pela Casa Mão Estendida e os equipamentos Unidade de Aco-

lhimento, Casa Bom Samaritano, USF, Casa de Passagem e Abrigo Núbia Mar-

ques são responsáveis pelo acolhimento com 1% cada uma destas. 

 



GRÁFICO 12 - VÍNCULO FAMILIAR 

 
 
 
 
 
 
 
 

Os vínculos da população em situação de rua em Aracaju em sua maioria 

(47%) apresentam-se Rompidos e Fragilizados (40%), constituindo uma questão 

a ser levado em conta nas abordagens do Consultório na rua. Vínculos Existentes 

apresentam 6% dos entrevistados e 4% não informaram esse dado. Vínculos com 

a irmã e o ícone Pais Falecidos apareceram com 1% cada. Tais dados mostram o 

quanto há obstáculos com relação à rede de apoio à população em situação de 

rua e o quanto será importante a equipe do Consultório na Rua utilizar de metodo-

logias ativas e criativas em suas abordagens do trabalho no Campo. 

 



GRÁFICO 13 - DOENÇAS INFECCIOSAS 
 

 
As Doenças Infecciosas mais prevalentes na população em situação de rua 

em Aracaju são a Tuberculose com 7%, a Síndrome da Imnunodeficiência Adqui-

rida (SIDA) também com 7% e a Sífilis com 1% dos entrevistados. Ressaltamos 

que a maioria (84%) relata não apresentarem nenhuma doença crônica na entre-

vista. 



GRÁFICO 14 - DOENÇAS CRÔNICAS 

 
 

A população em situação de rua em Aracaju relata nas entrevistas que, em 

sua maioria (84%) relatam não possuírem nenhuma Doença Crônica, sendo a 

Depressão com 3% a mais prevalente e outras doenças crônicas como Varizes de 

Membros Inferiores, Hérnias, Rinite, Gastrite, Trombose Venosa Profunda, Úlce-

ras em Membros Inferiores, Hipertensão Arterial Sistêmica, Epilepsia e lesão em 

Colo de útero, com 1 % cada. Esses dados nos revelam que seria pertinente o 

Consultório na Rua realizar um trabalho mais minucioso de diagnóstico sobre do-

enças crônicas associadas à situação de rua. 
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FICHA DE ACOLHIMENTO USUÁRIOS 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Síntese do acolhimento (motivo da consulta, queixa, descrição da relação com a droga, 
histórico de doenças, relação familiar e social) 
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Nome do técnico: Data do acolhimento:  / / 
 



 
 
 
 
 
 
 
ESTADO DE SERGIPE 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
 
 
 
 
FORMULÁRIO DE CADASTRO DE USUÁRIO 
 
CONSULTÓRIO NA RUA 





 
 
 
 
 
 



 

 


