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Nós vos pedimos com insistência: 

Nunca digam “isso é natural”; 

Diante dos acontecimentos de cada dia; 

Numa época em que reina a confusão; 

Numa época em que corre o sangue; 

Em que se ordena a desordem; 

Em que o arbítrio tem força de lei; 

Em que a humanidade desumaniza [...]. 

Não digam nunca: isso é natural; 

A fim de que nada passe por imutável. 

Sob o familiar, descubram o insólito. 

Sob o cotidiano, desvelem o inexplicável. 

Que tudo que seja dito ser habitual, cause inquietação. 

Na regra é preciso descobrir o abuso; 

E sempre que o abuso for encontrado, 

é preciso encontrar o remédio. 

(Bertolt Brecht, 1986) 

 



 

 

 

RESUMO 

A população em situação de rua tem sido um tema recorrente em diversos estudos por 

pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, como os da Saúde, Ciências Sociais, 

Psicologia e outras áreas que buscam elucidar o cotidiano imerso na vida dessas pessoas, 

com seus modos de construir e reconstruir suas identidades sociais. Objetivo geral: 

Conhecer a percepção da população em situação de rua sobre o viver, a saúde, a doença 

e os cuidados que lhe são destinados por profissionais da saúde. Específicos: 

Caracterizar o perfil sociodemográfico da população em situação de rua da Área de 

Programática 5.3 - Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro; Descrever os contextos de 

vida desta população; e Analisar as interfaces entre saúde, doença e as práticas de 

cuidados em saúde efetivadas pelos profissionais de saúde a estes indivíduos. 

Metodologia: Etnografia, realizada por meio de observação participante, entrevistas e 

questionário com perguntas abertas. A interpretação dos dados foi realizada por meio da 

análise de domínios. Após a construção do corpus originaram-se cinco categorias 

temáticas: Análise etnográfica na perspectiva dos nativos; Modos de viver e sobreviver: 

o contexto da população em situação de rua; Interface entre modos de viver e adoecer 

da população em situação de rua; O adoecer na rua: a percepção de saúde e doença da 

população em situação de rua e as práticas de cuidados de profissionais da saúde 

efetivadas às pessoas em situação rua: O fazer na rua em ato. Resultados e Análise: Os 

participantes tiveram o adoecimento em decorrência dos elementos constituintes da rua 

deletérios à saúde que influenciaram na qualidade de suas vidas, maximizaram seus 

agravos à saúde e o surgimento de diversas doenças. Evidenciou-se uma estreita relação 

entre fatores sociais, biológicos e psicológicos que determinam este acontecimento. A 

busca pelo conhecimento das percepções de saúde/doença sob a perspectiva dos que 

residem na rua conduziu-nos por caminhos que apontaram para múltiplas dimensões 

conectadas ao fenômeno que buscamos examinar. Constatou-se que não ocorre uma 

homogeneidade de significados de saúde/doença bem delineados, quando analisados 

sob a ótica dessas pessoas. Entendemos, ao longo deste estudo, que os cuidados em 

saúde que lhes são destinados apresentam uma junção de elementos, que se tornam 

potencializadores ou frágeis para que se cuidem e façam adesão aos tratamentos de 

saúde. Conclusão: Ocorrem conceituações de percepções de saúde/doença 

diferenciadas que só fazem sentido para os que estão vivendo aquela realidade 

interligada ao adoecer. São maneiras de significar o seu estado para um descortinar de 

eventos subjetivos, simbólicos, comportamentais e culturais que lhes possibilitam 

desenvolver para si uma representação da realidade cotidiana e que alcançam dimensões 

que agregam-se e, ao mesmo tempo, transcendem aspectos concatenados ao modelo 

biomédico hegemônico. Incluem-se, dessa forma, significados interligados aos 

fenômenos de origem social, natural, econômica, sobrenatural e biológica. O andarilhar 

destes indivíduos, quando buscam cuidados em saúde, encontra diversas dificuldades 

conectadas aos processos de construções institucionais que não condizem com suas 

maneiras de existir, associados aos poucos ou nenhum conhecimento dos profissionais 

de saúde acerca de sua cultura imersa na realidade dos centros urbanos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Pessoas em situação de rua; Saúde; Doença; Determinantes 

Sociais da Saúde; Atenção Primária à Saúde; Antropologia Cultural. 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The homeless population has been a frequent theme in several studies by researchers 

from different areas of knowledge, such as Health, Social Sciences, Psychology, and 

other areas that aim to elucidate the daily life by immersion in these people’s lives, with 

their ways of building and rebuild their social identities. General objective: To 

understand the perception of the homeless population on living, health, illness, and the 

care provided to them by health professionals. Specific: To characterize the 

sociodemographic profile of the homeless population in Programmatic Area 5.3 - Santa 

Cruz, west of the city of Rio de Janeiro; Describe the life contexts of this population; 

and Analyze the interfaces between health, disease, and health care practices carried out 

by health professionals to these individuals. Methodology: Ethnography, conducted 

through participant observation, using interviews and a questionnaire with open 

questions. Data interpretation was performed through domain analysis. After creating 

the corpus, five thematic categories emerged: Ethnographic analysis from the natives’ 

perspective; Ways of living and surviving: the context of the homeless population; 

Interface between homeless’ ways of living and becoming ill; Becoming ill while living 

on the streets: health and illness perception of the homeless population and the care 

practices of health professionals carried out to homeless: To do on the street in an act. 

Results and Analysis: The participants’ illness resulted from elements of the street that 

were harmful to health, which influenced the quality of their lives, worsening their 

health problems and the emergence of several diseases. A close association between 

social, biological, and psychological factors that determine this event was evidenced. 

The search for knowledge of the health/disease perceptions from the homeless’ 

perspective led us to paths that pointed to multiple dimensions associated with the 

phenomenon we aimed to explore. It was found that there is no homogeneity of well-

defined meanings of health/disease, when analyzed from these people’s perspective. We 

understood, throughout this study, that the health care provided to them offers a 

combination of elements that become support or weakness for them to take care of 

themselves and adhere to health treatments. Conclusion: There are conceptualizations 

of differentiated health/disease perceptions that only make sense to those who are living 

that reality linked to becoming ill. They are ways of giving meaning to their state to 

unveil subjective, symbolic, behavioral, and cultural events that enable them to establish 

for themselves a picture of everyday reality that reach dimensions that aggregate and, at 

the same time, transcend aspects linked to the hegemonic biomedical model. In this way, 

meanings interconnected to phenomena of social, natural, economic, supernatural, and 

biological cause are included. The wandering of these individuals, when seeking health 

care, faces several difficulties related to the processes of institutional constructions that 

do not match their ways of existing, associated with little or no knowledge of health 

professionals about their culture immersed in the reality of urban areas. 

 

KEYWORDS: Homeless Persons; Health;  Disease; Social Determinants of Health; 

Primary Health Care; Anthropology, Cultural 
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INTRODUÇÃO  

 

Esta Tese constitui um dos requisitos do Programa de Pós-Graduação 

Acadêmica em Ciências do Cuidado em Saúde (PAACS) do Curso de Doutorado da 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC), da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), e foi desenvolvida paralelamente à linha de pesquisa “O cuidado em 

seu contexto sociocultural” como requisito parcial à Conclusão do Curso de Doutorado. 

Tem como propósito de objeto de pesquisa: “As percepções da população em 

situação de rua (PSR) sobre o processo saúde- doença e práticas de cuidados em 

saúde efetivados por profissionais da saúde”. 

 

2. Aproximação com o tema  

O tema eleito ancora-se na minha experiência atuando há 17 anos como 

enfermeiro Apoiador Institucional e, especificamente, seis anos na gestão de uma 

Equipe de Consultório na Rua (CnaR) na Área Programática 5.3 (AP 5.3), pertencendo 

à Área de Planejamento 5, subárea 5.3, situada no bairro de Santa Cruz, da zona oeste 

do Rio de Janeiro. A esta experiência somam-se as muitas leituras realizadas sobre a 

temática e a convivência com os meus pares profissionais acerca da atuação com a 

população em situação de rua e suas singularidades. 

Nos últimos anos, a PSR saiu do patamar de total invisibilidade social e alguns 

fatores contribuíram para isso, como a criação da Política Nacional para a População em 

Situação de Rua (PNPSR), que reconhece esses indivíduos como cidadãos, bem como a 

saúde como um direito humano (BRASIL, 2014). Assim como em diversos outros 

estudos que versam sobre o cotidiano deste grupo de pessoas, parece haver uma lacuna 

entre as diretrizes e as políticas públicas no Brasil e a realidade vivida por estes 

indivíduos, com muitos deles ainda no ostracismo dos centros urbanos. 

A partir da realização de práticas de saúde em locais de cena de uso de drogas1 e 

nos territórios onde se organiza e vive a PSR, pude comprovar que são inúmeros os 

                                                           
1“Cenas de uso de drogas” denomina os territórios onde normalmente se reúnem vários indivíduos com o 

objetivo de usar e compartilhar diversas drogas. Algumas pessoas utilizam o termo “cracolândia” quando 

se referem a esses territórios. “Cracolândia” é uma nomenclatura arraigada de estigmas e preconceitos, e 

invisibiliza a PSR para as políticas públicas, tornando-a alvo, muitas vezes, de represálias dos Agentes da 

Segurança Pública. Alguns desses locais, na cidade do Rio de Janeiro, são locais ermos, distantes da 

Segurança Pública e de transeuntes, como exemplo, as margens das linhas dos trens dos subúrbios 

cariocas.  
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indivíduos que vivem em situações precárias, com condições de saúde adversas e 

agravos de caráter clínico, impactando os indicadores epidemiológicos.  

Dentre os agravos de maior prevalência, observam-se a existência de Infecções 

Sexuais Transmissíveis – ISTs/AIDS, o uso abusivo de álcool e outras drogas, 

tuberculose, hanseníase (com casos de difícil diagnóstico), transtornos mentais e outros. 

Frequentemente, ocorre o início do tratamento por muitos desses indivíduos, mas a 

descontinuidade é comum, tornando-se um grande desafio da saúde pública brasileira.  

Na tentativa de revisão e de reorientação das práticas de saúde junto desta 

população, foi executada a proposta de CnaR no território da AP 5.3, na zona oeste do 

Rio de Janeiro. O propósito foi de tentar produzir melhoria das condições de saúde da 

PSR na localidade, como preconiza o Sistema Único de Saúde (SUS). As estratégias 

utilizadas no sentido de alcance desta população possuem embasamento nos princípios 

da equidade e integralidade, aliando-os a uma aproximação maior com os profissionais 

de saúde. Ainda assim, se percebem poucos progressos no sentido de colocar esses 

indivíduos em condições de continuidade da assistência à saúde.  

Diante disso, essas problemáticas vêm gerando inquietações e sempre me 

despertaram interesse, pois a tentativa era entender o que de fato orienta o pensamento 

das pessoas que vivem em situação de rua, seus modos de vida. Além de, também, 

tentar captar as percepções destes sujeitos sobre sua saúde, doença e o modo como 

elaboram suas relações frente às práticas de cuidados em saúde efetivadas pelos 

profissionais de saúde da Atenção Básica (AB) quando acessam os serviços, em 

especial, o que contribui ou determina o acesso ou o não acesso aos cuidados em saúde 

e aos tratamentos de diversas doenças. 

Desse modo, e analisando a literatura científica para buscar entender tais 

problemáticas e suas nuances, constatei que são, ainda, reduzidos; especificamente, os 

estudos que tratam de como esses indivíduos experienciam o adoecimento. Perante esta 

escassez de literatura que trate do tema, avaliei ser relevante investigar o problema de 

forma mais aprofundada, tendo em vista que são muitas as pessoas em situação de rua 

que pouco acessam os serviços, e também os que abandonam o tratamento de muitas 

doenças acompanhadas pelas equipes de CnaR da localidade onde atuo, podendo 

representar um retrato das mesmas problemáticas que ocorrem em diversas áreas da 

cidade do Rio de Janeiro.  
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Assim sendo, esta proposta de pesquisa busca conhecer os aspectos relacionados 

ao fenômeno saúde e doença que acomete muitos indivíduos em situação de rua, estes 

muitas vezes ignorados pelas Políticas Públicas de Saúde, que os desconhecem ou não 

os percebem como doentes. Fato este que pode contribuir para colocar em risco a vida 

de muitos desses sujeitos e, atrelado a isso, os posicionarem como veiculadores de 

agravos de caráter infeccioso junto aos demais indivíduos da sociedade, com doenças 

que são de difícil controle e de fácil transmissibilidade e que, inevitavelmente, se não 

tratadas, podem levar a óbito. 

Desse modo, coube-me o desafio de inserção nos cenários urbanos e, com uma 

aproximação maior com a PSR, buscar a reflexão sobre o fenômeno que nos 

propusemos investigar. Portanto, elaborou-se a seguinte questão de pesquisa: Como a 

PSR percebe o seu viver, o processo saúde- doença e as práticas de cuidados em saúde 

efetivadas pelos profissionais de saúde da Atenção Básica (AB)?  

Perante o exposto, apresenta-se como proposta de tese: Os modos como a PSR 

elaboram o viver, o pensar o processo saúde- doença e os cuidados em saúde constroem 

uma cultura que a faz perpetuar um viver em um cenário de alta vulnerabilidade 

epidemiológica para o adoecimento, este corroborado pelo limitado acesso aos serviços 

de saúde. 

 

2. Delimitação do problema 

A população em situação de rua tem sido um tema recorrente de diversos 

estudos por pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, como os da Saúde, 

Ciências Sociais, Psicologia e outras áreas, que buscam elucidar o cotidiano imerso na 

vida dessas pessoas, com seus modos de construir e reconstruir suas identidades sociais, 

permitindo a indução de uma teoria de grande alcance que produza novas formas de 

pensar cuidados em saúde que de fato os alcancem no ostracismo.  

São pessoas que têm uma cultura diferenciada ao construir o seu viver, o seu 

adoecer e sua relação com os profissionais de saúde. Assim, é importante conhecer e 

compreender a trama que estrutura e que sustenta suas relações, bem como as suas 

necessidades de saúde, o sentido normativo de convivência e o estabelecimento de 

vínculos que se constroem na vivência das ruas.  
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De fato, as pessoas que vivem na rua vivenciam distintas situações de 

vulnerabilidade, processos de marginalização, exclusão social e preconceitos, e onde 

tecem teias que se cristalizam em estigmas sociais (TEIXEIRA; FONSECA, 2015). O 

desvelamento destas vulnerabilidades e sua análise poderão reorientar o conjunto de 

práticas hoje realizadas no sentido de cuidado à saúde que alcance esses indivíduos no 

modo de vida que os faz permanecer em situação de rua. 

 Para compreender como se efetivam as construções dos sujeitos que vivenciam 

o viver nas ruas, utilizamos os conceitos de estigma de Erwing Goffman (1998). Em 

relação aos constructos sociais elaborados por determinados indivíduos, Goffman (1998) 

salienta que algumas categorias construídas podem gerar preconceitos e estigmas. Desse 

modo, o estigma é, ainda para Goffman (1998), um tipo especial de relação entre 

atributo da pessoa e as construções sobre eles, colocando o indivíduo, não raramente, 

em uma categoria depreciativa.  

Assim, a sociedade de maneira geral classifica, valoriza e normatiza preceitos, 

colocando-os entre “normalidade, naturalidade e diferente”. Dessa maneira, a pessoa 

classificada como “o diferente” é estigmatizada, ficando em desvantagem nesta 

configuração. Por esse motivo, há tratamentos desiguais para pessoas desiguais, 

conectados a conceitos equivocados.   

Pensar, dessa forma, em uma conjuntura social que rotula e classifica as pessoas 

dentro de critérios do que é normal ou diferente nos reporta à visão relativa ao 

mecanicismo de Descartes, na qual o homem é comparado a um relógio, onde o 

indivíduo “normal” é um relógio bem feito e o anormal, um relógio com defeito. 

Modelo este baseado da teoria mecanicista, em que o homem é visto como corpo-

máquina; o médico, como mecânico; e a doença, o defeito da máquina (CAPRA, 1982). 

Dessa forma, a visão mecanicista do homem se comparada à visão que a 

sociedade em geral detém sobre a PSR, estas pessoas são consideradas “anormais”, 

seres com defeitos, que desvirtuam padrões e rótulos instituídos por uma determinada 

coletividade que é regida por regras bem específicas (MICHELETTO; SÉRIO, 1993). 

A concepção vigente que perpetua sobre o que representa a PSR pode fortalecer 

a dicotomia PSR e demais integrantes da sociedade, estes últimos classificados como 

comuns ou normais. De um lado, encontram-se as pessoas que perambulam pelas ruas 

sem identidade, lutando por sobrevivência e em condições extremamente miseráveis; de 
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outro, as pessoas comuns ou “normais” que seguem atualizando códigos, regras, 

comportamentos e padrões, criados e impostos, que excluem os diferentes (não normais). 

Estes não normais que se tornaram desacreditados e estigmatizados.  

Destaca-se aqui que as práticas de cuidados em saúde para a PSR que nos 

propomos a analisar deveriam ser destinadas de forma igualitária a todos os usuários do 

SUS. E, para isto, entende-se ser importante que os profissionais de saúde sejam 

desprovidos de preconceitos originados no coletivo social, que protocolam o normal e o 

não normal, colocando-se abertos para atuar cotidianamente, também, com os nãos 

iguais, ou não normais – a PSR.  

No sentido de tentar compreender os modos como se efetiva a construção do 

atendimento à PSR, vale a pena parafrasear Rosa; Cavicchioli e Brêtas (2005, p: 582) 

quando afirmam: “O cuidado, observado apenas pelo prisma biológico e tecnicista, não 

é suficiente para compreender o processo saúde doença-cuidado do povo da rua”. 

Assim, as Políticas Públicas de Saúde devem ser revistas com intuito de propor 

ações na perspectiva da inclusão, orientando para maiores possibilidades de inclusão da 

PSR nos espaços de saúde, em todos os níveis de atenção, de forma a minimizar as 

fronteiras entre a rua e os serviços de saúde. 

 

3. Objetivos 

Geral: 

 Conhecer as percepções da população em situação de rua sobre o viver, o processo 

saúde-doença e os cuidados efetivados por profissionais da saúde. 

Específicos: 

 Caracterizar o perfil sociodemográfico da população em situação de rua da Área de 

Programática 5.3 - Santa Cruz; 

 Descrever os contextos de vida desta população em situação de sua; 

 Analisar as interfaces entre saúde, doença e as práticas de cuidados em saúde 

efetivadas pelos profissionais de saúde a estes indivíduos. 
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4. Justificativa   

 Este estudo justifica-se pelo crescente número de problemas da PSR gerados, 

possivelmente, pelas suas condições de saúde e suas percepções sobre o processo saúde-

doença, assim como sobre a forma como recebem os cuidados em saúde na rua.  

Durante uma breve busca da literatura realizada para fins de ancoradouro das 

discussões não foi evidenciado um expressivo quantitativo de estudos que retratem a 

percepção da PSR sobre saúde e doença e as práticas de cuidados em saúde efetivados a 

essa população por profissionais de saúde, tema central deste estudo.  

Desse modo, realizou-se uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL) por meio 

de um levantamento em bases eletrônicas e bibliotecas online para traçar de forma 

consistente o que se tem produzido sobre o tema nos últimos anos. 

Com efeito, os estudos encontrados, em sua maioria, direcionam as análises a 

agravos retratando questões epidemiológicas e clínicas. Há algumas publicações que 

descrevem as doenças mais prevalentes, como tuberculose, ISTs/AIDS, hepatites virais, 

doenças de pele, transtornos mentais, o uso abusivo de álcool e outras drogas e vários 

sofrimentos psíquicos (BRASIL, 2012). No entanto, há escassez de estudos que retratem 

a concepção sobre saúde e doença na perspectiva destes indivíduos, como corroboram 

Aguiar e Iriart (2012) e Schervinski et al. (2017) quando salientam que são reduzidos os 

estudos desta natureza e realçam a importância de abordar os significados e percepções 

de saúde e doença das pessoas em situação de rua. Assim, entender esses significados é 

possibilitar a abertura de espaço de vocalização para que estes indivíduos busquem 

deixar a posição de invisibilidade e aos poucos galguem a condição de cidadãos e 

possam ter suas demandas de saúde atendidas.  

Sobre as questões referentes à oferta das práticas de cuidado à PSR pelos 

serviços de saúde, apesar de serem encontrados alguns estudos, percebe-se uma lacuna 

de conhecimento quando se relacionam as práticas de cuidados em saúde efetivados 

pelos profissionais que atuam na AB com a perspectiva dos que vivem na rua. Fatos que 

somados justificam o estudo. 
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I. CAPÍTULO I: Revisão Integrativa da Literatura 

 

Seleção dos estudos:  

Objetivando conhecer o que a comunidade científica vem produzindo nos 

últimos anos sobre a percepção de saúde e doença e as práticas de cuidado efetivadas à 

população em situação de rua, realizou-se RIL. 

Para o desenvolvimento deste estudo, foram percorridas as seis etapas que 

compõem a elaboração de uma RIL: 1) estabelecimento da questão de pesquisa; 2) 

busca na literatura; 3) categorização dos estudos; 4) avaliação dos estudos incluídos; 5) 

interpretação dos resultados; e 6) síntese do conhecimento (MENDES; SILVEIRA; 

GALVÃO, 2008). 

A busca bibliográfica teve como questão norteadora: Quais as percepções da 

população em situação de rua sobre saúde e doença e as práticas de cuidados efetivados 

por profissionais da AB? Após definida a questão, foi sistematizada nos elementos 

definidos para perguntas qualitativas PIC, onde se descreve: P (População) – população 

em situação de rua, I (Interesse) – Percepções; Saúde e doença e a práticas de cuidados 

em saúde; e C (contexto) – Atenção Básica.  

Para tal, utilizaram-se os seguintes descritores em Ciências da Saúde (DeCS): 

(“Pessoas em Situação de Rua” OR “Falta de Moradia” OR “Falta de Habitação” OR 

“População em Situação de Rua” OR “Pessoas sem Lar” OR “Pessoas Sem Teto” OR 

“Morador de Rua” OR “Moradores de Rua” OR Sem-Abrigo OR Sem-Teto), 

(Percepção OR vivência OR Percepções OR Sensação OR Sensações) e (Atençao 

Primaria a Saúde OR "Atençao Primaria de Saude" OR "atenção Basica" OR 

"Atençao Basica a Saude" OR "atençao Basica de Saude" OR "Atençao Primaria" OR 

"Atendimento Basico" OR "Atendimento Primario" OR "Cuidados de Saude Primarios" 

OR "cuidados Primarios" OR "Cuidados Primarios a Saude" OR "Cuidados Primarios 

de Saude"). Os Mesh foram: (“Homeless Persons” OR “Homeless Person” OR 

“Person, Homeless” OR “Persons Homeless” OR Homelessness OR “Street People” OR 

“People Street”), (Perception OR Perceptions OR experience OR Sensation OR 

Sensations; “Health-Disease Process”) e ("Primary Health Care" OR "Care Primary 

Health" OR "Health Care Primary" OR "Primary Healthcare" OR "Healthcare Primary" 

OR "primary Care" OR "Care Primary"). 



23 

 

 

As estratégias de busca foram estabelecidas utilizando os recursos das aspas 

(“ ”), usadas para restringir e estabelecer a ordem dos termos compostos. E os 

operadores booleanos para seu relacionamento, sendo o AND utilizado para interseção 

dos termos e o OR para agrupamento/soma dos sinônimos e NOT, exclusão, este último 

não foi utilizado. Os limites de busca adotados foram no idioma do texto em inglês, 

português e espanhol.  

Para realização das buscas definiram-se os recursos a seguir. Portal Regional da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e nas suas principais bases de dados – Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Bibliográfico Español 

em Ciências (IBECS), dentre outras. Portal PubMed da National Library of Medicine 

(NLM) em sua principal base de dados, MEDLINE. Portal de periódicos eletrônicos 

Scientific Electronic Library Online (Scielo) e no Portal de Periódicos da Capes foram 

empregadas as bases de dados multidisciplinares: Cinahl: Cummulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature (Ebsco), Scopus (Elsevier) e Web of Science 

(Thompson Reuters) e ASSIA: Applied Social Sciences Index and Abstracts (Proquest). 

Dessa maneira, a seleção dos estudos ocorreu no mês de agosto de 2019, 

empregando-se os seguintes critérios de inclusão: 1. Ser do formato artigo científico; 2. 

Possuir texto completo disponível para consulta pública online (“free”); 3. Versões 

completas publicadas nos idiomas português, inglês ou espanhol; e 4. Que trouxesse 

evidências para discussão da percepção da população em situação de rua sobre saúde e 

doença e as práticas de cuidado efetivadas por profissionais da AB. 

 Não foi delimitada qualquer restrição temporal, tendo em vista a limitação de 

publicações disponíveis acerca da temática e respectiva especificidade, principalmente, 

no que tange a percepções da população em situação de rua sobre saúde e doença. 

Aplicaram-se, como critérios de exclusão: estudos em formato de teses e dissertações, 

com abordagem exclusiva relacionada à saúde mental e/ou álcool e outras drogas, 

estudos com menores de idade, estudos relacionados a outros níveis de atenção à saúde, 

como os secundários e terciários.  

Posteriormente, procedeu-se à leitura dos resumos dos trabalhos, excluindo-se os 

que não estavam integralmente disponíveis na Internet, os duplicados e os que não 

atendiam ao propósito da pesquisa. Assim sendo, do universo de 2904 estudos 

científicos, 26 manuscritos foram analisados na íntegra que deram origem ao corpus 
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desta RIL. Apresenta-se a seguir o fluxo (FIGURA 1) do procedimento de seleção dos 

estudos:  

Figura 1: Fluxo de busca e seleção dos artigos  

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Elaborou-se, para a análise das evidências e a classificação do nível de evidência 

de Melnyk e Fineout-Overholt (2005), conforme descrito: I – Revisão sistemática ou 

metanálise; II – Ensaio clínico randomizado controlado; III – Ensaio clínico controlado 

sem randomização; IV – Caso controle ou estudo de coorte; V – Revisão sistemática de 

estudo qualitativo ou descritivo; VI – Estudo qualitativo ou descritivo; e VII – Artigo de 

opinião ou consenso de órgãos governamentais ou conselho de especialidades médicas. 

Este tipo de procedimento formado por um conjunto de informações reforça a 

recomendação para que seja adotada ou rejeitada determinada conduta por meio de 

pesquisas científicas (GRUPO ANIMA EDUCAÇÃO, 2014). 
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No tocante ao nível de evidência, destaca-se o nível de evidência 6, o qual teve 

23 artigos e três artigos de nível de evidência 4. Deste modo, 88,46% dos estudos 

apresentam nível de evidência muito fraco, destes, 19 (67,85%) foram realizados no 

Brasil; e 11,53% tiveram nível de evidência moderado, distribuindo-se em três trabalhos 

(14,28%) nos demais países onde foram realizados os estudos, o que justifica a escassez 

e necessidade de desenvolvimento de pesquisas que produzam resultados de melhores 

níveis de evidência. 

Em relação aos países de desenvolvimento da pesquisa, o Brasil destacou-se 

com 19 estudos (73,03%), seguido da Inglaterra, que realizou dois (7,69%), a Itália, 

Colômbia, Suécia, o Canadá e os Estados Unidos com um artigo cada, perfazendo 

19,23% das demais produções.  

Referente às áreas de conhecimento, a enfermagem destaca-se com 21 estudos, a 

medicina com duas publicações, a psicologia com um estudo, a terapia ocupacional com 

um e as ciências sociais com um estudo também. No que se refere aos aspectos éticos, 

foram respeitados os direitos autorais e o conteúdo trabalhado por cada autor, não se 

realizando qualquer modificação destes para favorecimento da análise, conforme 

apresentado no Quadro 1: 

QUADRO 1 – Distribuição dos artigos científicos segundo o ano de publicação, autores, 

periódico, ano de publicação, título, delineamento do estudo, cidade e país de 

publicação e nível de evidência (2019)  

Nº Autores 

Periódico e Ano 

de Publicação  

Título Delineamento Cidade e 

País 

Nível de 

Evidência 

1 Alagna, E; 

Santangelo, OE; 

Raia, DD; 

Gianfredi, V; 

Provenzano, S; 

Firenze, A. 

Annali di igiene: 

medicina 

preventiva e 

comunità. 

 (2019).  

Health status, diseases 

and vac 

cinations of the 

homeless in the city of 

Palermo, Italy 

 

Estudo transversal 

descritivo, 

com uso de 

questionário.  

 

  

Palermo  

(Itália). 

IV 

2 Vale, ARV; 

Vecchia, MD. 

Saude e Sociedade. 

(2019). 

“We are the UPA 

ourselves”: social 

support networks on the 

health care for the 

homeless in a smalltown 

Pesquisa qualitativa 

com observação 

participante e uso de 

entrevistas 

semiestruturadas. 

Minas 

Gerais 

(Brasil). 

VI 

3 Paula, HC; 

Donizete, VD; 

A implantação do 

Consultório na Rua na 

Relato de 

experiência. 

Rio de 

Janeiro 

VI 
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Koopmans, FF; 

Araujo, FMG; 

Brandão, PS; 

Scoralick, GBF. 

Revista Brasileira 

de Enfermagem. 

(2018). 

perspectiva do cuidado 

em saúde 

(Brasil). 

4 Queiroga, RPF; Sá, 

LD; Gazzinell, A. 

Interface Botucatu.  

(2018). 

A tuberculose na 

população em situação 

de rua: desempenho de 

profissionais da atenção 

primária 

Pesquisa qualitativa, 

com uso de 

entrevista. 

Campina 

Grande 

(Brasil).  

VI 

5 Santos, CF; 

Ceccim, RB. 

Interface Botucatu. 

(2018). 

Encontros na rua: 

possibilidades de saúde 

em um consultório a céu 

aberto 

Pesquisa qualitativa, 

com uso da 

Cartografia. 

Porto 

Alegre 

(Brasil). 

VI 

6 Hino, P; Monroe, 

AA; Takahashi, 

RF; Souza, KMJ; 

Figueiredo, 

TMRM; 

Bertolozzi, MR. 

Rev. Latino-Am. 

Enfermagem. 

(2018). 

Tuberculosis control 

from the perspective of 

health professionals 

working in street clinics 

 

Pesquisa qualitativa, 

com uso de entrevista 

semiestruturada. 

Ribeirão 

Preto 

(Brasil). 

VI 

7 Oliveira, DM; 

Expedito, AC; 

Aleixo, MT; 

Carneiro, NS; 

Jesus, MCP, 

Merighi, AB. 

Rev. Bras. Enferm. 

(2018). 

 Needs, expectations and 

care production of 

people in street situation 

 

Pesquisa qualitativa, 

com perspectiva 

teórica da 

fenomenologia 

social, com uso de 

entrevistas. 

Brasília  

(Brasil). 

VI 

8 Peñata, CA; 

Berbesi, D; 

Segura, Á. 

Hacia promoc. 

salud.  

(2017). 

Factores asociados a la 

percepción del estado de 

salud en habitantes de 

calle de Medellín 

Estudo cross-

sectional com uso, de 

um questionário 

estruturado. 

Medellin 

(Colômbia).  

IV 

9 Elwell-Sutton, T; 

Fok, J; Albanese, 

F; Mathie, H; 

Holland, R. 

Journal of Public 

Health. 

(2017).  

 Factors associated with 

access to care and 

healthcare utilization in 

the homeless population 

of England 

Estudo Transversal. 

 

Londres  

(Inglaterra). 

IV 

10 Alecrim, TFA; 

Mitano, F; Reis, 

AA; Roos, CM; 

Palha, PF; Protti-

Zanatta, ST. 

Rev. Esc. Enferm. 

USP (2016). 

Experience of health 

professionals in care of 

the homeless population 

with tuberculosis 

 

Pesquisa qualitativa, 

com uso de entrevista 

semiestruturada. 

 São Paulo 

(Brasil). 

VI 

11 Håkanson, C; 

Öhlén, J. 

International 

Journal of 

Illness narratives of 

people who are 

homeless 

Pesquisa qualitativa 

de caso único, com 

uso entrevista. 

Estocolmo 

(Suécia). 

VI 
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Qualitative Studies 

On Health and 

Well-Bening 

(2016).  

12 Antunes, CMC; 

Rosa, AS; Brêtas, 

ACP. 

Rev. Eletr. Enf. 

(2016). 

Da doença 

estigmatizante à 

ressignificação de viver 

em situação de rua 

Pesquisa qualitativa, 

com uso de 

entrevistas. 

São Paulo 

(Brasil). 

VI 

13 Campbell, DJ; 

O'Neill, BG; 

Gibson, K; 

Thurston, WE. 

BMC Fam Pract. 

(2015). 

Primary healthcare 

needs and barriers to 

care among Calgary's 

homeless populations 

Pesquisa qualitativa, 

com uso de 

entrevistas abertas e 

grupo focal. 

Calgary 

(Canadá). 

 

VI 

14 Hallais, JÁ; 

Silveira, BO; 

Nelson, F. 

Cad. Saúde 

Pública. 

(2015).  

Consultório na Rua: 
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1.1 O corpo adoecido na rua: as doenças mais comuns que afetam a população em 

situação de rua 

 

Diversos estudos apontaram para a relação do adoecer da PSR com os 

Determinantes Sociais da Saúde (DSS) como elemento principal nesta constituição 

(ANTUNES; LIMA, 2009; ALECRIM et al., 2016; CAMPBELL, et al., 2015; ROSA; 

CAVICCHIOLI; BRETAS, 2005). 

Viver na rua define a condição de grande vulnerabilidade social desse grupo, 

caracterizada pela precarização das suas condições de vida e saúde que o leva ao 

adoecimento constituído dos DSS e efeitos deletérios à saúde humana, representados 

pela falta de condições salutares que favoreçam os cuidados à saúde e que leva à 

deterioração do corpo, como consequência da falta de alimentação e/ou alimentação 

inadequada, exposição à violência, exposição às condições climáticas, falta de locais 

salubres e privativos para realização da higienização pessoal, entre outras (ARISTIDES; 

LIMA, 2009; FARIA et al., 2014; CAMPBELL, et al., 2015; PEÑATA; BERBESI; 

SEGURA, 2017; PORTO et al., 2012). E, agregadas a isto, apresentam necessidades de 

cuidados em saúde mais complexas e singulares, pelo seu modo de vida.  

Para eles, o fato de viver na rua, com efeito, já traz o significado carreado de 

uma conotação de doença. Atrelados a isso, a convivência em aglomeração ocasiona 

proliferação de doenças, junto à violência, o estresse e a hostilidade das pessoas. Entre 

as doenças e/ou agravos mais comuns, os autores as relacionam às ISTs/HIV/AIDS, 

transtornos mentais/psiquiátricos, tuberculose, problemas odontológicos, 

dermatológicos, gastrointestinais, lesões em membros inferiores e doenças relacionadas 

à falta de alimentação e/ou alimentação inadequada (ARISTIDES; LIMA, 2009; 

FARIAS et al., 2014; QUEIROGA; SÁ; GAZZANELI, 2018; AGUIAR; IRIART, 2012; 

CAMPBELL, et al., 2015, ELDER; TUBB, 2014, VALE; VECCHIA, 2019). 

As doenças dermatológicas, como a micose, – “pano”, assim mencionadas por 

algumas pessoas –, aparecem em algumas produções científicas e lhes são atribuídas por 

acometimentos relacionados à higiene precária em decorrência das dificuldades de 

locais para tomar banho e/ou higiene deficitários na rua (banheiros e lavanderias 

públicas) (HALLAIS; BARROS, 2015; PAULA et al., 2018; AGUIAR; IRIART, 2012). 

Desse modo, a dificuldade na manutenção da higiene pessoal no cotidiano dos 

que vivem nas ruas, pois os cuidados com banho, escovação de dentes, raspagem de 
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barba, lavagem de roupas são realizados comumente de maneira bastante precária, sem 

regularidade e em locais improvisados, como fontes, torneiras, Dique de Tororó e praias 

(AGUIAR; IRIART, 2012). E, além disso, rotineiramente utilizam a água de alguns 

destes mesmos locais para beber e/ou preparar suas refeições, fato que potencializa a 

exposição aos problemas de saúde.  

As características do modo de viver somadas à miséria, que entrelaçam suas 

vidas no cotidiano, os obrigam a compartilhar espaços urbanos, tornando-se, assim, 

potenciais portadores e transmissores de doenças respiratórias. Entre elas, destaca-se a 

tuberculose. Para a PSR a tuberculose se apresenta numa prevalência 57 vezes maior, 

quando comparada à população geral (JUNIOR; JESUS; CREVELIN, 2010). 

 Percebe-se a preocupação dos pesquisadores em trazer à tona o debate sobre 

essa doença pulmonar que acomete muito dos que vivem na rua, embora ainda sejam 

escassos os estudos que abordem esta temática, principalmente, no que se trata de 

estudos com dados primários.  

Nos estudos analisados, a tuberculose é uma doença prevalente na PSR, 

atrelando-se à miséria da condição humana, concretizando-se na escassez de recursos 

mínimos e viáveis para a sua sobrevivência. Aos fatores individuais da pessoa doente, 

que se interligam a prática de seus hábitos nocivos à saúde, como o uso de álcool e 

outras drogas. E, inter-relacionada a todos estes dilemas, ocorre a ineficácia dos 

serviços públicos em efetivarem medidas que levem a cabo ou pelo menos minimizem a 

doença nesta população (ALECRIM et al., 2016; JUNIOR; JESUS; CREVELIN, 2010). 

Alguns estudos citam outros problemas comuns de saúde que afetam este grupo 

de indivíduos, entre eles, as lesões em membros inferiores, por ser a mobilidade muito 

prejudicada pelo uso de calçados inadequados. E constantes agressões físicas a que são 

acometidos na rua, em decorrência dos modos de vida difíceis que os levam a se 

mobilizarem constantemente em busca de melhores condições de subsistência 

(HÅKANSON; ÖHLÉN, 2016; HALLAIS; BARROS, 2015; PAULA et al., 2018). Os 

membros inferiores, para os que residem na rua, são importantes para a sobrevivência, 

uma vez que dependem deles para a fluidez da mobilidade, o que os faz caminhar e lhes 

garante a obtenção de recursos para sobreviver, como a busca de alimentos e outros 

meios que lhes garantam a sobrevida (HÅKANSON; ÖHLÉN, 2016). 
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Um estudo para avaliar as condições de saúde da PSR que vive em Palermo, Sul 

da Itália, descreve que está exposta de forma mais exacerbada a transtornos mentais, 

doenças crônicas, como as cardiovasculares, endócrinas, e associa o seu 

desenvolvimento às precárias condições socioeconômicas em que vive e ao estilo de 

vida individual ligado ao uso abusivo de álcool e outras drogas (ALAGNA et al., 2019).  

Estudos realizados em Medellín na Colômbia (PEÑATA; BERBESI; SEGURA, 

2017), Estados Unidos (LYDIE et al., 2013), e Inglaterra (ELWELL-SUTTON et al., 

2017; MILLS; BURTON; MATHESON, 2015) descrevem que esses indivíduos têm 

mais chances de necessitar de atendimentos médicos de emergência, têm piores 

condições de saúde, com maiores probabilidades de desenvolver doenças mentais e 

maiores chances de desenvolver dependência química ao álcool e outras drogas, se 

comparados às pessoas abrigadas que vivenciaram situação de rua em alguma momento 

da vida. 

Viver na rua não significa necessariamente viver sem dinheiro, mas, sobretudo, 

adquirir o essencial para a sobrevivência sem passar pelo mercado formal, nem se 

constitui em eliminar o trabalho, mas abandonar o compromisso constante e cotidiano 

do emprego, substituído por outras formas de ocupação (ARISTIDES; LIMA, 2009; 

DONOSO et al., 2013). 

Embora a PSR adquira meios de sobrevivência na rua, nem sempre as estratégias 

que utiliza são suficientes, ocorrendo muitas vezes a escassez de alimentos para suprir 

suas necessidades diárias (AGUIAR; IRIART, 2012). Vive na linha da indigência ou 

pobreza absoluta, onde a sobrevivência física, na maioria das vezes, está comprometida 

pelo não suprimento das necessidades nutricionais (ROSA; SECCO; BRETAS, 2006, 

FARIA et al., 2014). Em situação de rua, alimentar-se se constitui uma forma de 

prevenir as complicações de problemas de saúde, o oposto, neste sentido, à falta do 

alimento, pode desencadear o desenvolvimento no corpo de diversas doenças (VALE; 

VECCHIA, 2019).  

As morbidades adquiridas na vivência nas ruas podem ser sobrepostas a doenças 

pré-existentes, entre elas, as doenças crônicas. Vários estudos relacionam, entre as 

doenças que mais acometem a PSR, estão as ligadas à alimentação inadequada ou à falta 

de alimentação, como desnutrição, diabetes, e hipertensão arterial (CAMPBELL, et al., 

2015, ELDER; TUBB, 2014, FARIA et al., 2014).  
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Os estudos também destacaram o uso abusivo de álcool e outras drogas como 

um problema grave de saúde para a PSR e relacionam seu uso habitual também como 

forma de lidar com os problemas de ordem psicossocial na rua, uma maneira de lidar 

com os sofrimentos de uma vida árdua, como fuga da realidade (ARISTIDES; LIMA, 

2009; AGUIAR; IRIART, 2012; LYDIE et al., 2013; PEÑATA; BERBESI; SEGURA, 

2017; HÅKANSON; ÖHLÉN, 2016; ROSA; SECCO; BRETAS, 2006; HALLAIS; 

BARROS, 2015; DONOSO et al., 2013; VALE; VECCHIA, 2019. Dentre estes estudos, 

Peñata, Berbesi e Segura (2017) citam o adoecimento mais precoce e de forma mais 

exacerbada para essas pessoas em decorrência dessas substâncias, ocasionando a piora 

ainda maior do seu do estado de saúde.   

Os transtornos mentais e doenças psiquiátricas também foram um recorte 

frequente em vários estudos (ARISTIDES; LIMA, 2009; LYDIE et al., 2013; PEÑATA; 

BERBESI; SEGURA, 2017; HÅKANSON; ÖHLÉN, 2016; HALLAIS; BARROS, 

2015; PAULA et al., 2018). Destaca-se, entre os pesquisadores, Lydie et al. (2013), que 

apontam em seu manuscrito um quantitativo grande de pessoas em situação de rua com 

sintomas graves de doenças mentais com acompanhamento precário por profissionais de 

saúde, ocasionando piora destas doenças com a ausência regular do acompanhamento 

especializado.  

 

1.2 Significados de saúde e doença da população em situação de rua 

Os estudos que constituíram o corpus para discussão neste tema trazem poucas 

contribuições no sentido de elucidar como a PSR elabora seus significados sobre e 

saúde doença. Há vasta literatura que trata dos aspectos relativos às questões biológicas 

e patológicas, no entanto, percebe-se escassez de estudos que tratem do adoecer na 

perspectiva desse grupo de pessoas, o que limita a compreensão desse fenômeno neste 

grupo populacional (AGUIAR; IRIART, 2012). 

Rememora-se que, comumente, os estudos tratam das questões epidemiológicas 

e clínicas e apontam para as doenças mais prevalentes que acometem os que vivem na 

rua. Referem-se estes estudos geralmente às doenças infectocontagiosas, respiratórias, 

doenças de pele, o uso prejudicial das drogas, transtornos e doenças mentais, entre 

outras. Poucos estudos associam o adoecer aos contextos sociais. De modo geral, os 

associam ao estilo de vida e culpabilização das pessoas em decorrência do seu modus 
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vivendi. A importância de captar o significado do processo saúde e doença sob a ótica 

das pessoas em situação de rua deve ser pensada numa questão muito ampla, além das 

questões biológicas (ANTUNES; ROSA; BRETAS, 2006, SILVA; BELLOC, 2018).  

Os autores pesquisados Antunes; Rosa e Bretas (2006) e Aguiar; Iriart, (2012) 

corroboram sobre a importância de estudos que retratem a percepção do processo saúde-  

doença na perspectiva da PSR. Afirmam que entender esses significados é possibilitar 

um espaço de vocalização para que esses indivíduos, no contexto em que vivem e em 

que tendem a permanecer numa posição de invisibilidade e destituídos da condição de 

cidadãos, tenham suas demandas reais de saúde atendidas, independente dos espaços e 

condições sociais em que vivem. 

Aristides e Lima (2009) trazem à tona a invisibilidade que encarcera esses 

indivíduos nas condições de cidadãos e o reforço do modelo biomédico, quando trata 

dos aspectos do processo saúde- doença na população em geral e, em especial, quando 

trata da PSR. Trazem à baila à discussão sobre o direto à saúde dessas pessoas e 

refletem sobre esta problemática nos iluminando, de modo a entender que os 

significados de saúde e doença para os que vivem em situação de rua, relacionam-se à 

possibilidade de se manterem vivos, de resistência ao seu cotidiano árduo, da sua 

capacidade de trabalhar, à felicidade e à prevenção da dependência química. 

A adaptabilidade para viverem em condições adversas e a luta cotidiana podem 

fazê-los negligenciar os cuidados em saúde em detrimento da sobrevivência. Problemas 

de saúde que não afetem a sua capacidade de trabalhar ou de locomover-se para buscar 

alimentos são relativizados diante da necessidade de garantir a sobrevivência (AGUIAR; 

IRIART, 2012; ARISTIDES; LIMA 2009, FARIAS et al., 2014, CARNEIRO JUNIOR; 

SILVEIRA, 2003). O que de certa forma pode, em parte, explicar o que leva estas 

pessoas a se manterem em situação de rua, mesmo em condições de alta vulnerabilidade 

para o adoecimento. Uma questão implica na permanência de muitas pessoas em 

situação de rua em detrimento da procura por abrigos, e está relacionada às precárias 

condições dessas instituições, que não promovem bem-estar e o viver saudável para os 

que se abrigam nestes locais e que deveriam lhes proporcionar condições de cuidados e 

para restabelecerem a saúde (PORTO et al., 2012).   

Para as pessoas em situação de rua as percepções da doença, muitas vezes, vêm 

atribuídas preliminarmente à morte social, muito antes de pensarem na morte biológica, 
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tendo em vista as mazelas que vivem no cotidiano de suas vidas. Deste modo, cabe uma 

reflexão: por que se pensar em saúde e viver saudável para estas pessoas, se os 

significados que elaboram da vida têm sua finitude na morte social? A vida biológica, 

no que trata deste aspecto, pode ser que não tenha tanta importância, visto que, para elas, 

se encontram mortas socialmente (ANTUNES; ROSA; BRETAS, 2016). 

Há heterogeneidade na percepção de saúde e doença da PSR, não há conceitos 

maiores ou menores, há, sim, conceitos que fazem sentido para essas pessoas pelo 

momento que estão vivenciando (ARISTIDES; LIMA, 2009). O corpo, para alguns 

desses indivíduos, representa um instrumento de resistência, um tipo de alavanca que os 

fazem locomover-se nas ruas (HÅKANSON; ÖHLÉN, 2016). Alguns fazem associação 

de saúde com ausência de doença. Outros remetem à saúde, ao bem-estar, à felicidade, à 

prevenção da dependência química ou a um lugar de abrigo (ARISTIDES; LIMA, 2009, 

FARIAS et al., 2014). 

Muitos associam saúde à capacidade de estar vivo e de resistir ao cotidiano de 

dificuldades nas ruas. Já a doença foi associada ao estado de debilidade a ponto de não 

poder trabalhar, à impossibilidade de ganhar dinheiro, ao impedimento de realizar 

tarefas simples ou, no caso extremo, a o organismo não suportar o sofrimento, 

enfraquecer e sucumbir (AGUIAR; IRIART, 2012). 

Algumas doenças historicamente carregadas de estigmas, como a hanseníase e o 

HIV/AIDS, representam, para elas, a desfiliação familiar e a ida para o viver nos 

logradouros públicos desencadeia um processo muito negativo que interfere na adesão 

ao tratamento e ocasiona para estas pessoas o sentimento de solidão, quando adoecidas e 

sozinhas, sem a família presente. Para algumas pessoas em situação de rua, o adoecer 

ocasionado por uma doença incapacitante, como a hanseníase, pode servir para tirar 

proveitos com a mendicância e garantir meios de sobrevivência, apesar de gerar a 

repulsa, nojo e medo dos que têm compaixão e solidariedade com elas (ANTUNES; 

ROSA; BRETAS, 2016). 

 Para alguns a doença é considerada uma sentença de morte, dado o motivo de 

não terem os cuidados apropriados, os tornando dependentes de abrigos ou instituições 

hospitalares, os privando da liberdade ou por falta de esperança que os remete aos 

pensamentos sobre a sua própria finitude. Há os que se sentem indignos pela falta de 
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cuidados que lhes restabeleçam a saúde quando doentes, pelo fato de não possuírem o 

mínimo para esta condição, vivendo na rua (HÅKANSON; ÖHLÉN, 2016). 

Para muitos, viver saudável na rua tem um significado de liberdade, mesmo que 

a subsistência neste lugar seja difícil. O viver saudável na rua, para eles, traz uma 

conotação de integração e organização. Convivem entre seus pares e constroem relações 

de ajuda mútua quando adoecidos (PORTO et al., 2012). Para outros, o viver na rua sem 

uma rede de segurança familiar e de amigos ou apoio de instituições de saúde significa 

sucumbir à doença e morrer (HÅKANSON; ÖHLÉN, 2016). 

Por outro lado, a saúde, para alguns, está associada às normas e regras as quais 

os fazem afastar-se do uso das drogas e, dessa maneira, associam as instituições de 

abrigamento como forma de possibilitar o cuidado, o que, apesar de contraditório, por 

implicarem para o viver não saudável por falta de condições salutares, representam um 

espaço de promoção de saúde, diferente de estar na rua, onde a liberdade, de certa 

maneira, não impõe limites quanto ao uso destas substâncias (AGUIAR; IRIART, 2012).  

Conhecer o significado de viver saudável da PSR é possibilitar o entendimento 

de que estas pessoas constroem mecanismos de integração e organização nos espaços da 

rua que lhes ajudam a construir um novo significado de saúde, se contrapondo ao 

modelo cartesiano ainda predominante nos serviços de saúde, que desconsideram a 

perspectiva, os significados que estes atores sociais, mesmo em condições desfavoráveis, 

atribuem ao seu cotidiano e, principalmente, ao seu viver saudável no cotidiano da sua 

realidade (PORTO et al., 2012). 

 

1.3 Percepções sobre os cuidados efetivados pelos profissionais de saúde  

Neste tema, os estudos buscam agrupar sentidos que permitam a interpretação da 

concepção da PSR em relação ao cuidado em saúde efetivado por profissionais de saúde 

da Atenção Básica quando acessam as unidades.  

No Brasil, avanços progressivos têm melhorado o acesso aos serviços de saúde 

por meio da expansão da cobertura pelas equipes de saúde da família nos diversos 

municípios do País, mas ainda existem grupos que, em consequência da organização dos 

serviços e seus modos de vida, encontram grande dificuldade de acesso aos cuidados em 

saúde em decorrência de suas singularidades. Nesse contexto, encontra-se inserida a 

PSR (CARNEIRO JUNIOR; NIVALDO; JESUS; CREVELIM, 2010). 



36 

 

 

Na conjuntura atual, onde os serviços de saúde públicos exacerbam sua 

capacidade de atender às necessidades de saúde da população geral em consequência da 

grande demanda, culminando em dificuldades de acesso aos serviços básicos de saúde, 

para a PSR, esta questão parece ser agravada. Ocorrem muitos problemas estruturais 

que se configuram no cotidiano para estas pessoas encontrarem barreiras de acesso aos 

serviços, principalmente na AB. Entre os motivos dos entraves, os estudos apontam o 

impedimento de acesso conferido pela falta de documentos de identificação, despreparo 

dos profissionais de saúde, concepção sobre saúde e doença-cuidado, organização 

técnico-administrativa dos serviços, preconceitos de profissionais e usuários e 

fragilidades de ações intersetoriais, entre outros (SILVA; BELLOC, 2018; CARNEIRO; 

JESUS; CREVELIM, 2010; ROSA; CAVICCHIOLI; BRETAS, 2005).  

Os princípios da Universalidade e Equidade, como preconizados pelos SUS, são 

ainda, na grande maioria, uma realidade distante para essas pessoas (CARNEIRO 

JUNIOR; JESUS; CREVELIM, 2010). A utilização dos serviços de saúde, para elas, na 

maioria das vezes, ocorre de maneira descontínua e esporádica. Atrelados a isso, há o 

não comparecimento aos agendamentos efetuados nas unidades de saúde e, também, o 

uso irregular da medicação prescrita. Somados a isso, às vezes deixam de ser internadas 

nos hospitais públicos, pela compreensão dos profissionais de que a alta pode ser 

complicada por não possuírem endereço fixo e rede de apoio para recuperação 

(CARNEIRO JR; SILVEIRA, 2003; HALLAIS; BARROS, 2015). 

Ademais, os autores corroboram que, de maneira em geral, a organização dos 

serviços de AB geralmente não condiz com a realidade do modo de vida da população 

em situação de rua. Geralmente há horários inflexíveis para atendimento às demandas 

espontâneas, eles precisam estar asseados para os atendimentos, e ainda conviver com o 

olhar de repulsa de profissionais e, quando não resta alternativa, acessam as unidades de 

saúde sujos, o que faz com que eles sejam mal recebidos na sala de espera dos serviços 

de saúde (ARISTEIDES; LIMA, 2009; ROSA; SECCO; BRETAS, 2006).  

Agregados a estes fatores, por motivos de sobrevivência, muitas vezes ignoram a 

busca pelos cuidados em saúde quando os sintomas não os impedem de prosseguir em 

suas rotinas. Para eles, acordar cedo, esperar nas filas de recepções para serem atendidos 

traduzem-se em perdas dos seus arranjos para se alimentarem ou meios de adquirir 

dinheiro para a compra de alimentos (ARISTIDES; LIMA, 2009).  
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Outrossim, é importante ressaltar que a alimentação, para alguns destes 

indivíduos, é adquirida em restaurantes populares que possuem horários 

predeterminados ou os obtêm por outros meios de provisão, como alimentos doados por 

instituições de caridade. O atraso ou não possibilidade de estarem presentes nestes 

espaços podem representar um dia difícil pela mudança de organização do seu cotidiano 

que sustenta suas rotinas de sobrevivência, e não condizem com sua biografia (ROSA; 

SECCO; BRETAS, 2006; OLIVEIRA et al., 2018).   

Ainda por cima, tem outro aspecto a ser considerado, tem aqueles que são 

negligenciados, rejeitados, estigmatizados e culpados por profissionais de saúde que não 

valorizam sua condição social e de adoecimento, e, numa abordagem reducionista, os 

categorizam como bêbados e drogados (HÅKANSON; ÖHLÉN, 2016; HALLAIS; 

BARROS, 2015). É preciso cuidar destas pessoas com dignidade, a partir de um 

conceito multidimensional, considerando as suas singularidades e o seu contexto social, 

enquanto a rua for sua única opção para sobrevivência (PORTO et al., 2012).  

Os estudos analisados apontam que muitas pessoas em situação de rua, por não 

conhecerem a dinâmica do sistema de saúde, estão satisfeitas com os atendimentos que 

lhes são destinados, e, quase sempre, os acessam apenas em casos de urgência (COSTA 

et al., 2015). Sendo muito comum procurarem ajuda nos prontos-socorros e 

conseguirem, ao menos, atendimentos naquele momento para suas necessidades 

pontuais de saúde, os fazendo acreditar que foram prestigiados com alguma caridade 

(ROSA; SECCO; BRETAS, 2006). 

Nessa perspectiva, reveste-se de importância a rede de atenção à saúde 

estruturada para atender às necessidades singulares dessa população, o que implica num 

diálogo permanente com diversos atores, programas e políticas intersetoriais, 

configurando-se como um desafio a ser enfrentado pela saúde coletiva, sendo o CnaR 

considerado um marco que trouxe avanços no modo de organizar a assistência a esse 

grupo social. Trata-se de um dispositivo de cuidado inserido no escopo da Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB) na esfera dos direitos, da equidade e da justiça, 

assim como intervenção política e cultural, respeitando modos de vida, para promoção 

da saúde e defesa da multiplicidade na cidadania. (SILVA; BELLOC, 2018, PAULA et 

al., 2018; SANTOS; CECCIM, 2018; OLIVEIRA, et al., 2018, HÅKANSON; ÖHLÉN, 

2016).  
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Há um consenso, entre vários estudos, da necessidade de considerar novas 

formas de cuidados à PSR que superem o modelo biomédico, focado prioritariamente 

no componente biológico da doença. Isto implica na remodelação de alguns aspectos 

ligados ao cuidado, como a escuta, o vínculo e o processo terapêutico interdisciplinar e, 

principalmente, a reconstrução do trabalho em saúde proposto em manuais, estes 

considerados “normativos” (CARNEIRO JUNIOR; JESUS; CREVELIM, 2010, 

PAULA et al., 2018).   

No que tange à efetivação de cuidados pelos profissionais de saúde da AB, faz-

se relevante somar, em suas condutas cotidianas, o conhecimento da biografia dos que 

vivem na rua e a reflexão tão necessária sobre as possibilidades de cuidados a eles 

destinados, de acordo seu modo singular de vida. Portanto, isto implica também em 

romper abordagens preconceituosas, e revestirem-se da importância da compreensão 

dos significados que estas pessoas dão à sua vida e seu existir, para que possam 

promover saúde, levando em conta os encaminhamentos e acompanhamentos na rede de 

saúde de acordo com condições subjetivas e viabilidades reais a partir do contexto 

social em que vivem (SANTOS; CECCIM, 2018; HÅKANSON; ÖHLÉN, 2016). 

 Não somente, mas também, ressalta-se que os estudos nesta categoria 

privilegiam não somente o cuidar no sentido biológico, pois há um padrão na fala dos 

pesquisadores do sentido mais amplo na perspectiva de cuidado que contemple a 

dimensão psíquica e social que leva ao adoecer, uma vez que a morte social e o 

sofrimento para a PSR antecedem a morte do corpo e, neste sentido, os estudos apontam 

para uma compreensão do ser em sua totalidade (ANTUNES; ROSA; BRETAS, 2016).  

A atenção à saúde dessa população passa necessariamente pela compreensão da 

cultura de rua, na qual é preciso considerar alguns fatores: quem são essas pessoas; 

como conseguem sobreviver; qual o sentido que atribuem à sua existência?  Para elas 

perduram ainda nos acolhimentos: problemas de acesso, ações de caráter paliativo e 

higienista, medicalizadoras, pautadas em um modelo unicausal e no máximo 

multicausal da doença, corroborando para as afastarem dos serviços de saúde e não 

aderirem aos tratamentos em saúde (ROSA; CAVICCHIOLI; BRETAS, 2005; 

HÅKANSON; ÖHLÉN, 2016; ROSA; CAVICCHIOLI; BRETAS, 2006). 

Para cuidar de pessoas em situação de rua, concomitante ao olhar técnico, 

precisa-se atribuir um significado de humanidade ao cuidado e acreditar na 



39 

 

 

possibilidade de transformação da realidade posta (ROSA; CAVICCHIOLI; BRETAS, 

2005). Deve-se levar em conta o trinômio biopsicossocial, ou seja, a dimensão física (no 

sentido do controle de sintomas, manutenção de funcionalidades), psíquica (medos, 

culpas, luto, conflitos), social, no que trata dos aspectos espirituais (relação com Deus, 

busca por significados, ritos, conflitos religiosos), respeitando as peculiaridades dos 

modos de vida na rua enquanto for a única opção de vida de algumas pessoas 

(ANTUNES; ROSA; BRETAS, 2016).  

Acrescenta-se a isso a importância da concretização da produção de cuidado às 

pessoas que vivem na rua por meio da criação de espaços relacionais entre o trabalhador 

de saúde e os sujeitos. Realizados em ato, significa, para o profissional de saúde, sair 

das estruturas/armaduras institucionais e entrar em contato com o fora, no corpo a corpo 

com a rua (SILVA; BELLOC, 2018).  

Existe uma cultura da rua relativa ao processo saúde e doença-cuidado que 

necessita ser apreendida no contexto. Para isto, faz-se necessário dar visibilidade ao 

tema e investir na formação de profissionais capazes de lidar com uma realidade 

complexa e permeada por complexos aspectos biopsicossociais e espirituais inerentes ao 

viver na rua (HINO et al., 2018; ROSA; CAVICCHIOLI; BRETAS, 2005; ROSA; 

CAVICCHIOLI; BRETAS, 2006). 

 

1.4 Relevância do estudo 

São apontadas três relevâncias neste estudo: científica, acadêmica e social. A 

relevância científica ancora-se na ampliação das análises, por meio de um longo 

trabalho de campo, sobre os aspectos relacionados ao processo saúde- doença e práticas 

de cuidados em saúde efetivadas por profissionais de saúde a esta população. Está, 

também, no fato de indicar a necessidade de fomentar mais políticas públicas que 

alcancem estes indivíduos contemplando, além dos aspectos patológicos, 

fundamentados no modelo biomédico, os aspectos subjetivos e sociais. E por contribuir 

para o aumento da produção científica referente ao fenômeno do êxodo urbano dos que 

vivem na rua, tendo vista que são, ainda escassos estudos referentes ao tema. 

Em relação à sua relevância acadêmica, é por indicar a necessidade de ampliar a 

oferta de conteúdos curriculares, em todos os níveis de formação do profissional da 

saúde, que tratem sobre população de rua. Ainda são muito poucos, e bem dispersos.   
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Sobre a relevância social, esta se dará pela possibilidade de dar voz àqueles que 

vivem em situação de rua e problematizar suas concepções sobre saúde, doença, acesso, 

vínculo e cuidados em saúde, contribuindo para pensar, a partir das falas dos 

participantes, estratégias resolutivas e includentes. Elementos estes que contribuirão 

também para a revisão de práticas dos profissionais de saúde que atuam na AB, 

possibilitando a inclusão de novas formas de pensar práticas de cuidados em saúde, 

através da vocalização destes indivíduos. 

O estudo se insere dentro das prioridades de pesquisa em saúde para o Brasil. A 

Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS) vem legitimar as 

prioridades em saúde, em consonância com os princípios do SUS, como instrumento-

chave na Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Busca-se, desta forma, a 

produção de conhecimento nas áreas prioritárias do desenvolvimento das políticas 

sociais (BRASIL, 2015). 

Articulando esta proposta temática de pesquisa com a ANPPS (BRASIL, 2015), 

percebe-se que ela vai nesta direção e constrói um paralelo com a Agenda de Promoção 

de Saúde, nos seguintes eixos ligados à Demografia, subitem 16.1: “Magnitude Estudos 

sobre Saúde e Qualidade de Vida” e Desigualdade social, no subitem 15.4.4: Avaliação 

dos efeitos das políticas sociais sobre as desigualdades em saúde e eixo ligado à 

Organização e Avaliação de Políticas, Programas e Serviços no subitem 18.2.3: 

Políticas Públicas, Melhoria da Qualidade de Vida e Promoção da Saúde. 

Esse paralelo pode ocorrer com a proposta de investigação do projeto no que 

tange à análise da perspectiva da PSR sobre o processo saúde- doença e, em relação à 

perspectiva sobre o cuidado efetivado pelos profissionais da AB, considerado o grupo 

de participantes deste estudo como de exclusão social e de grande vulnerabilidade.  
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CAPÍTULO II- FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL 

 

2.1 Contextualização da população em situação de rua 

 

“Vi ontem um bicho na imundice do pátio catando comida 

entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não 

examinava nem cheirava: Engolia com voracidade. O bicho 

não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, 

meu Deus, era um homem” (Manuel Bandeira). 

                                                                  

A rua como espaço social onde os diferentes sujeitos transitam é, e sempre foi, 

habitada nos diferentes momentos da história por múltiplos sujeitos e contextos, estes 

revestidos por diversos olhares e simbologias, dependendo do lugar e tempo em que 

acontecem (DEIDVID; VAZ, 2015).  

Ser, estar, habitar e permanecer na rua, nesse conjunto de possibilidades que se 

forma no urbano, pensado como ambiente construído social e politicamente, são 

complexos. Envolvem estar à margem da presença-ausência social, no ser ou não ser 

visto e não considerado (JÚNIOR; BELLOC, 2018). 

No Brasil, a existência de pessoas em situação de rua é um fenômeno secular e 

representa uma das grandes expressões dos processos de exclusão econômica e política, 

agravados em meados do século XX pelo êxodo rural e, depois, por grandes processos 

migratórios, sobretudo, no auge da industrialização, que levou imensos contingentes 

populacionais para o Sudeste brasileiro (NOBRE et al., 2018). 

Atualmente, somam-se a esta população outros migrantes: pessoas 

desempregadas, com problemas associados ao uso de álcool e outras drogas, egressos do 

sistema penitenciário, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, dentre outras 

situações que levam muitos a fazer das ruas um lugar de moradia e trabalho, 

imprimindo modos próprios de habitar a cidade e modificando significativamente o 

cenário urbano (NOBRE et al., 2018). 

Nas duas últimas décadas do século XX, aproximadamente, inicia um 

movimento no qual a PSR passa a ter sua configuração analisada como uma questão 

social no país, sendo poucos os documentos e trabalhos que tratam da configuração de 

tal população anteriormente aos anos de 1980 (FREITAS, 2016).  

No ensejo da análise desta população, é importante levar em conta suas 

características migratórias: essas pessoas deslocam-se rapidamente entre os territórios 
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de determinados espaços da rua em busca de subsistência, onde geralmente os rastros 

por alimentos, segurança e formas de trabalhos lhes parecem mais convenientes. Desta 

forma, o retrato hoje deste grupo pode não ser o mesmo amanhã. As informações 

sociodemográficas podem mudar de acordo com suas características nômades por suas 

necessidades de sobrevivência da rua/na rua (DENEM, 2017). 

No Rio de Janeiro, o Censo de PSR realizado em 2013 pela Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Social informa uma população de 10.353 pessoas em 2012 e 5.719 

no primeiro semestre de 2013. A maioria é de homens (81,8%), adultos jovens (69,6%), 

com ensino fundamental (75,11%), apresentando como queixa de saúde mais grave a 

tuberculose (6,47%), seguida de hipertensão (5,75%), asma (4,77%) e dengue (4,67%). 

O tempo de situação de rua, para a maioria, é equivalente a mais de um ano (64,80%), 

dormindo de 21 a 30 dias nas ruas (75,81%), muitos provenientes da própria cidade do 

Rio de Janeiro (64,42%), principalmente de Bangu (14,60%) e do Centro (12%) 

(PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2013). 

Quando se analisam os dados do Cadastro Único no ano de 2012, período em 

que começam as capacitações das equipes de cadastramento, verifica-se que há um 

crescimento de registros de famílias em situação de rua que passa de 7.368 famílias em 

agosto de 2012 para 112.456 famílias em dezembro de 20182. 

Em 2018, com objetivo de mapear, quantificar e captar informações básicas 

sobre essa população, a Prefeitura do Rio de Janeiro realizou um novo levantamento. O 

estudo apontou 4.628 indivíduos, incluindo os que utilizavam as ruas como dormitório e 

os acolhidos na Rede Socioassistencial Pública do Município (PREFEITURA DO RIO 

DE JANEIRO, 2018).  

Com o propósito de realizar um comparativo entre o Censo de 2013, em que foi 

demonstrado pela mesma prefeitura um número maior de pessoas vivendo em situação 

de rua que compuseram a amostra, é possível inferir que o estudo atual subdimensiona o 

quantitativo de pessoas que, por problemas diversos, passam a residir na rua, tornando 

estes dados frágeis no sentido de fomentar e efetivar novas políticas públicas que 

                                                           
2BRASIL. Ministério da Cidadania. Relatórios de Informações Sociais. Bolsa Família e Cadastro Único. 

Disponível em: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php?file=entrada&relatorio=153. 

Acesso em: 06 de fevereiro de 2021. 

 

 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php?file=entrada&relatorio=153


43 

 

 

proponham mudanças concretas, que minimizem os dilemas diversos do contexto de 

vida desse grupo de indivíduos.  

A atual situação socioeconômica do país, com altas taxas de desempregados, em 

torno de 12,4% no segundo semestre de 2018, totaliza 13 milhões, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018). Estas mudanças que ocorrem nas 

relações do trabalho podem, de certa forma, transformar a realidade social dos 

indivíduos e suas estruturas convencionais de viver socialmente e, uma vez que não 

conseguem emprego e renda, pode impulsioná-los a buscar as ruas como moradia.  A 

este fato associam-se outros fatores como conflitos familiares, drogadição, dentre outros, 

o que nos faz pensar que o número da amostra mais recente apresentada pela gestão 

municipal não confere e não dá visibilidade real ao problema.  

Apesar do esforço de dar visibilidade à PSR, cabe aqui questionar o 

compromisso do Estado em de fato conduzir metodologias no sentido de revisão e 

inclusão social destes sujeitos, para a implementação de ações efetivas voltadas para 

este segmento, como propõe a PNPSR (HINO; SANTOS; ROSA, 2018).  

Dada a heterogeneidade e a complexidade da PSR, é difícil chegar a uma 

definição que englobe e caracterize todos os seus integrantes (FERRO, 2012).  

Devido a essas circunstâncias, a definição de PSR não se encontra calcada em 

uma única explicação, a partir de um único determinante. É construída a partir de uma 

série de fatores, como transtornos mentais, não ter trabalho e renda. Existem ainda 

aqueles que são expulsos de suas casas ou abandonados pela família ou também podem 

viver nessas condições por desastres naturais. Possuem diferenças entre si que podem 

ser divididas em origens, interesses, motivos pessoais de cada um, onde a única 

semelhança é a condição de extrema pobreza (SILVA, 2015). 

Sua denominação ocorre conforme o local de origem destas pessoas e outros 

elementos, como: o idioma, condições socioeconômicas, cultura local e dos grupos que 

são afetados. São definidas internacionalmente pela Organização das Nações Unidas 

(2015) como “desabrigados” ou “shelterless”: indivíduos que vivem na rua em 

consequência de tragédias naturais, guerras ou desemprego; e “homeless”, aqueles que 

não se enquadram como desabrigados. 

A PSR apresenta como característica comum o estabelecimento do espaço 

público da rua como campo de relações privadas, e a vivência da exclusão social pelo 
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trinômio: expulsão, desenraizamento e privação (ROSA; CAVICCHIOLI; BRETAS, 

2005). A exclusão social inclui a situação extrema de ruptura de relações familiares e 

afetivas, além de ruptura total ou parcial com o mercado de trabalho e de não 

participação social efetiva (CASTEL, 1998). Nesse sentido, essa população é vítima dos 

processos sociais, políticos e econômicos excludentes (MARTINS, 2003). 

Na compreensão do que define a PSR, perpassa um conjunto de variáveis que 

permeiam a multiplicidade de condições pessoais, a diversidade de soluções dadas à 

subsistência e a moradia. Constituindo-se em milhares de pessoas, de famílias, que 

vivem na e da rua, dessa forma, preferem a denominação de “pessoas em situação de 

rua”, caracterizando a transitoriedade deste processo de exclusão social. São sujeitos 

invisíveis até para instituições que trabalham com amostras populacionais no Brasil, 

como, no caso, o IBGE, que, pelas circunstâncias de não possuírem moradia, acabam 

não participando dos censos geográficos (ROSA; CAVICCHIOLI; BRETAS, 2005). 

Um conceito muito utilizado por pesquisadores no Brasil para se reportar à PSR 

é o instituído pela PNPS. Esta a define como grupo populacional, heterogêneo, que 

possui em comum meio de sobrevivência em atividades produtivas desenvolvidas na rua, 

com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, sem referência de moradia regular 

(BRASIL, 2009). Tem aqueles que preferem a denominação de “pessoas em situação de 

rua”, caracterizando a transitoriedade deste processo de exclusão social.   

Para Santos (2009), moradores de rua são seres humanos que vivem afastados da 

conjuntura social, são vidas sem direito à saúde, sem direito a médicos, sem remédios e 

sem direito à moradia, sendo sua casa a rua. Não contam com saneamento básico, 

higiene, alimentação, e consomem qualquer tipo de alimento. São pessoas sem acesso à 

educação, ao emprego, em sua maioria não têm instrução nem qualificação, lhes 

faltando oportunidades. Carecem de segurança, lazer e as drogas as debilitam e fazem 

parte do seu cotidiano. 

Faz-se necessário assinalar que se entende por situação de rua o processo de 

rualização, onde pessoas que, por não possuírem moradia fixa, habitam transitoriamente 

diversos logradouros públicos, albergues ou abrigos. Essa expressão é utilizada para 

enfatizar o aspecto processual da passagem pela rua como momento da biografia 

individual e não como estado permanente (MATTOS, 2003). 
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De acordo com Varanda e Adorno (2004), a PSR acumula estereótipos de uma 

tipificação socialmente construída; são indivíduos considerados supérfluos e 

desnecessários à vida social, que convivem ao lado do lixo humano e são descartados de 

maneira semelhante aos resíduos sólidos. Quanto maiores os lapsos de tempo em que 

permanecem, circunstancial ou recentemente, nas ruas, maiores as probabilidades de se 

tornarem permanentes como seres da rua (ROSA; CAVICCHIOLI; BRETAS, 2005). 

A ida para as ruas é uma ruptura não somente da vida social para as pessoas que 

vivem em situação de rua, que perdem suas identidades, deixam de ser chamadas por 

um nome próprio para serem chamadas ou identificadas de acordo com características 

vistas pelos companheiros da rua/sociedade (PACKER et al., 2015).  

Suas rotinas revelam trajetórias dramáticas, estratégias perversas, humilhações e 

violência. A identidade do morador de rua caminha para a morte simbólica, “de que 

adianta aumentar a expectativa de vida se alimentamos uma vida sem expectativas”? 

(MATTOS; FERREIRA, 2004). 

 

2.2 População em situação de rua: vulnerabilidades nas trajetórias de vidas 

Há várias definições referentes ao termo “vulnerabilidades”. Para Kowarick 

(2009), por exemplo, a vulnerabilidade se configura na deterioração dos direitos civis, 

perdas de garantias, fragilização da cidadania, destacando, nesta correlação, a 

desigualdade perante a lei e sujeição à violência, dificuldade de acesso à moradia, 

serviços de saúde, assistência social e emprego.  

A vulnerabilidade é considerada uma característica inerente dos indivíduos que 

estão expostos ao perigo e a situações que podem causar danos à pessoa em virtude da 

sua fragilidade. Esta está relacionada às condições sociais, como emprego, trabalho, 

educação, gênero, raça; às condições individuais, como sexo, idade, genética; e às 

condições programáticas, como acesso aos serviços de saúde, assistência (AYRES, 

2016). É um indicador de iniquidades sociais que precede o risco de poder determinar 

os diferentes riscos que, no processo saúde- doença, pode levar, inclusive, à morte 

(AYRES, 1997). Nas pesquisas em saúde, os termos “vulnerabilidade” e “vulnerável” 

são comumente empregados para designar suscetibilidade das pessoas a problemas e 

danos de saúde (NICHIATA et al., 2008). 
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Na perspectiva de compreensão do termo “vulnerabilidade”, a exposição aos 

determinantes de saúde e doença, em determinados contextos e condições 

sociossanitárias, pode produzir maior ou menor suscetibilidade às doenças (TRINO; 

MACHADO; RODRIGUES, 2015). Nesse contexto, há um número cada vez maior de 

pessoas excluídas dos direitos sociais básicos, relegadas à invisibilidade e destituídas 

dos seus direitos de cidadãs. E nessa categorização encontramos grande parte das 

pessoas em situação de rua (PAIVA et al., 2016).  

A vulnerabilidade no contexto de vida da população em situação de rua é 

expressa por pouca longevidade, escassez de acesso aos recursos privados e públicos, e 

carência de educação básica (SANTANA, 2014). Estes indivíduos e grupos encontram-

se em uma zona de instabilidade, entre a integração e exclusão, que resulta na 

dificuldade de acesso às oportunidades sociais, econômicas e culturais providas pelo 

Estado, pelo mercado e pela sociedade (FIORATI et al., 2015). 

O desligamento ou a desconexão desses sujeitos do emprego, amigos e, 

principalmente, de suas famílias, faz com que se sintam como elementos segregados, 

portadores de uma identidade atrofiada, e tal fato repercute em diversos aspectos de sua 

vida (GONTIJO; MEDEIROS, 2008).  

Sotero (2011), em consonância com as definições de vulnerabilidades, afirma 

que a PSR vive em permanente estado de vulnerabilidade, situação esta, que perpassa 

inúmeras condições que lhes garantam a cidadania, como, por exemplo, não possuírem 

documentos, emprego fixo, dinheiro para subsistência, acesso à educação, dificuldades 

de acesso aos serviços de saúde, entre outras que ampliam situações de violência, fome 

e medo que experimentam e com as quais convivem em suas trajetórias de vida nas ruas.  

Hino, Santos e Rosa (2018), em um estudo para conhecer a produção científica 

brasileira dos últimos dez anos (2007 a 2016) sobre as pessoas que vivenciam situação 

de rua sob o olhar da saúde, descrevem que as condições e os modos de vida deste 

grupo de indivíduos determinam o processo de saúde e doença e de cuidado de forma 

diferenciada e apresentam diversas vulnerabilidades às quais se encontram suscetíveis. 

Quando desprotegida, a PSR passa ter tutela do Estado, que, por um lado, 

deveria proporcionar condições para que estes indivíduos, nas condições em que vivem, 

adquiram mecanismos de sobrevivência e ferramentas para mudarem seu contexto de 

vida. Por outro lado, parece haver fragilidades nas políticas públicas quando voltadas 
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para esse grupo, e acabam por circunscrever suas ações em colocá-lo em locais longe 

das vistas da sociedade, promovendo a segregação, onde é reiteradamente mantido em 

ostracismo em instituições de abrigamentos, o que parece denotar a inoperância das 

políticas públicas para a promoção e proteção à cidadania desta população, focando 

unicamente na higienização dos logradouros públicos (SOTERO, 2011). 

A falta de moradia convencional não é o único problema a ser contextualizado e 

que envolve a PSR, essa questão incide no comprometimento de outros fatores 

socioeconômicos importantes, como a identidade, a segurança, o bem-estar físico e 

emocional, o sentimento de pertencimento e as raízes (CARNEIRO; JESUS, 

CREVELLIM; 2010). 

As pessoas que são da rua são aquelas que já estão faz um bom tempo na rua e, 

em função disso, foram sofrendo um processo de debilitação física e mental, 

especialmente pelo uso do álcool e das drogas, pela alimentação deficitária, pela 

exposição e pela vulnerabilidade à violência (DENEM, 2017). 

Conhecer essa população, suas peculiaridades, sua vida, seus problemas de 

saúde não resolve o problema da desigualdade e exclusão social. No entanto, acredita-se 

que a investigação pode ser um caminho, como mecanismo de conhecimento e abertura 

de canais que possibilita a construção de visibilidade dessa situação, a fim de promover 

ações ou provocar discussões no sentido de indicar a necessidade de políticas públicas 

mais resolutivas para as iniquidades sociais que experimenta esta população em suas 

trajetórias de vida (BOTTI et al., 2010).  

 

2.3 Determinantes Sociais da Saúde (DSS) 

A partir do século XX várias teorias tentaram explicar o processo saúde e doença, 

dentre elas, a da unicausalidade, que defendia a ideia de que as doenças possuem um 

único fator etiológico. Esta teoria era muito difundida por profissionais e serviços de 

saúde. A superação desse conceito se dá a partir da compreensão de que para a 

existência de condição de saúde e doença entram em cena os fatores biológicos, 

econômicos, sociais e culturais, e como eles pretendem obter possíveis motivações para 

o surgimento de alguma enfermidade (BARROS, 2002). 

Em março de 2005, a OMS criou a Comissão sobre Determinantes Sociais da 

Saúde (Commission on Social Determinants of Health – CSDH), com o objetivo de 
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promover, em âmbito internacional, uma tomada de consciência sobre a importância dos 

determinantes sociais na situação de saúde de indivíduos e populações e sobre a 

necessidade do combate às iniquidades em saúde por eles geradas. Essa Comissão 

define os DSS como causas fundamentais das doenças e iniquidades em saúde (OMS, 

2005). 

No bojo da sua conceituação, a OMS definiu os DSS como as condições nas 

quais as pessoas vivem e trabalham que influenciam sua saúde (OMS, 2005). 

No Brasil o conceito de determinantes difundido atualmente é o de que DSS são 

“[...] fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e 

comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de 

risco na população” (BUSS; FILHO, 2007, p.78). 

Um modelo usualmente utilizado, que serviu de base para orientar as influências 

do DSS no processo saúde/doença, trata-se do modelo proposto por Dahlgren e 

Whitehead de 1991 (Figura 2). Este modelo demonstra a forma com que os DSS 

influenciam sobre as iniquidades em saúde nos grupos sociais, distribuindo-os em 

camadas conforme os níveis de abrangência (CNDSS, 2008). 

FIGURA 2– Modelo de Determinação Social da Saúde proposto por Dahlgren e 

Whitehead (1991)  

 

Fonte: CNDSS, 2008. 

 

Nesse modelo, Dahlgren e Whitehead (1991) configuram os DSS em de cinco 

níveis interdependentes que atuam direta e indiretamente sobre o processo saúde e 

doença de grupos e indivíduos. 
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No nível mais externo estão o macrodeterminantes, ou condições 

socioeconômicas, culturais e ambientais; no nível subsequente, os determinantes 

intermediários, que são as condições de vida e de trabalho, representados pelo acesso 

aos serviços públicos, educação, habitação, saneamento, saúde, produção de alimentos, 

emprego e renda (DAHLGREN; WHITEHEAD, 1991). 

A partir do nível intermediário, estão os determinantes associados aos estilos de 

vida individuais, situados na fronteira dos microdeterminantes sociais, compreendidos 

por fatores hereditários, idade e gênero (DAHLGREN; WHITEHEAD 1991). 

No contexto deste capítulo, se fez importante trazer à baila esses conceitos, dada 

a correlação dos DSS que influenciam na qualidade de vida da PSR e determinam seu 

adoecer, uma vez que faz parte de um grupo social com persistência da pobreza e 

exclusão social, com dificuldades de acesso aos serviços de saúde, bens materiais, 

imateriais e oportunidades (FIORATI; ARCÊNIO; SOUZA, 2016). 

Identificar suas necessidades sociais e a complexidade de seu processo saúde e 

doença é relevante para a criação de um modelo de saúde universal, equânime e integral 

que alcance essas pessoas em suas realidades. Compreende-se, nesse contexto, o 

conceito de saúde para além de uma perspectiva biológica e devem-se considerar a 

vivência do indivíduo em sociedade e o acesso às redes socioeconômicas e de serviços 

essenciais, visto que o contexto social e a história de vida individual e da coletividade 

irão influenciar neste processo (ROCHA; DAVID, 2015). 

Desse modo, contemplar todos os aspectos das necessidades individuais e 

coletivas da PSR requer a adoção de um conceito de saúde mais amplo, capaz de 

ultrapassar a dimensão biológica e possibilitar a construção de estratégias de saúde que 

visem intervir nos seus problemas e nos determinantes relativos ao processo saúde e 

doença (PAIVA et al., 2016). 
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2.4 Saúde e doença: perspectiva da população em situação de rua 

No regime jurídico constitucional brasileiro, a Carta Magna de 1988, derivada 

do Movimento de Reforma e resultado das discussões durante a VIII Conferência 

Nacional de Saúde (BRASIL, 1986), rompeu com a tradição que vinculava o direito à 

saúde à assistência social.  

Em seu artigo 196, a Constituição Federal do Brasil destaca que a saúde é um 

direito fundamental, não mais restrito a uma garantia de assistência social. Nela 

claramente está dito que é dever do Estado garantir a saúde como um direito 

operacionalizado mediante a adoção de políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doenças e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da vida. (CALLERO; 

RODRIGUES, 2015).  

O conceito de saúde como concebido pela OMS, que resulta, entre outras, das 

condições de habitação, renda, trabalho, emprego, acesso a serviços de saúde (BRASIL, 

1986), justaposto ao que descreve saúde como direito a todos na Constituição Federal 

Brasileira, contrasta-se e fragiliza-se com a maneira como a PSR vive. Principalmente, 

quando se trata do acesso aos serviços de saúde, está marcada por muitas e constantes 

barreiras para aquisição dos seus direitos e por vezes sem êxito, pois este conceito se 

torna complexo e difícil de ser alcançado, considerando que viver em situação de rua 

conecta-se à supressão de quase todos os direitos sociais.  

Assim, de fato, tal conceito, se não alcançado em sua totalidade, pode naturalizar 

o pensamento de que a fragilização do corpo se traduz na ruptura do bem-estar 

biológico, ocasionando doença. No entanto, o adoecimento precisa ser entendido, para 

além do conceito proposto pela OMS, como um estado de desequilíbrio do indivíduo 

consigo mesmo, indo além das alterações funcionais. Assim, na materialização dos fatos, 

é conceito difícil de traduzir devido às experiências subjetivas e singulares, e expresso 

por meios de palavras de pessoas com experiência diversas, como as que vivem em 

situação de rua. Neste sentido, a afirmação como direito universal à saúde deve-se 

conviver com a afirmação das diferenças socioculturais, características das populações 

que demandam uma assistência à saúde (CAMPOS, 2009).   

A saúde, conforme Helman (2009), pode ser traduzida por um conceito 

multifacetado e dimensional, com dimensões envolvendo a saúde física, psicológica, 
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social e espiritual. De modo geral, as definições de saúde são mais limitadas, com forte 

influência do modelo biomédico, focado em doenças e ou anormalidades, priorizando, 

na maioria das vezes, os aspectos físicos, psicológicos e comportamentais.  

Outro ponto a observar é que tanto a saúde como a doença podem ser silenciosas. 

A doença pode ser entendida por produção de ruídos inaudíveis pelos profissionais. Por 

meio da verbalização dos sujeitos é que o profissional de saúde orienta seu olhar clínico 

e transforma a subjetividade do diagnóstico patológico (ROSA; CAVICCHIOLI; 

BRETAS, 2005). 

Atender o sofrimento implica reconhecer a subjetividade, que traz em si o 

singular e o coletivo. Esta parece ser uma questão crucial para a saúde pública. O 

sofrimento pertence aos sujeitos e não aos organismos, nem muito menos às doenças. 

Sujeitos que expressam não apenas o singular, mas também a singularidade da sua 

interação com o coletivo (SAVI; VALLA, 2009). 

A saúde e o processo do adoecer são, então, experiências subjetivas e individuais, 

conhecidas de maneira intuitiva, dificilmente descritas ou quantificáveis. É na lógica 

relacional que se visualizam o cuidado e a assistência pelos profissionais da saúde, que 

se concretizam de forma abrangente quando aliados aos conhecimentos técnicos, 

científicos e políticos, capazes de sustentar as bases do cuidado profissional, a 

sensibilidade humana para compreender a subjetividade expressa pelo ser que está 

sendo cuidado (ROSA; CAVICCHIOLI; BRETAS, 2005). 

Embora a saúde pública atual entenda a saúde não como ausência de doença, 

mas como “bem-estar”, a subjetividade e o sofrimento não detectável por meio de 

exames diagnósticos parecem ainda não ter recebido a atenção de que necessitam (SAVI; 

VALLA, 2009). 

A construção de outra lógica de atenção à saúde aos indivíduos que vivem em 

situação de rua, compreendendo suas histórias de vida, os significados de estar no 

cotidiano das ruas, seu modo de ver e sentir o processo de saúde e doença, talvez possa 

ser um caminho a trilhar para melhorar e até lograr resultados melhores na assistência à 

saúde destes indivíduos. 

A maneira como cada indivíduo, de modo geral, na população, enfrenta a doença 

representa aspectos singulares, englobando as formas de ser e estar perante si mesmo, 
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sua existência na sociedade e as relações que estabelece durante sua existência com o 

mundo e maneira de interagir com ele (GRAHAM; ANDREWES; CLARK, 2005). 

De acordo com Ayres (2007), saúde e doença encontram-se em racionalidades 

distintas de compreensão e de vivências humanas, porém indissociáveis. Os 

conhecimentos de como as pessoas vivenciam, atribuem significados e lidam com o 

mal-estar, o sofrimento e a dor em distintos contextos socioculturais permite expandir e 

aprofundar a compreensão sobre o ser humano (IRIART, 2003). Deste modo, entende-

se que a experiência corporal é mediada pela cultura e as sensações do corpo não são 

separadas do significado da percepção de todo o processo (HELMAN, 2003). 

A visão de saúde e de doença sob a perspectiva da população em geral se apoia 

nas suas condições reais de existência (MINAYO, 1998), o que parece não muito 

diferente para os indivíduos que vivem em situação de rua. Para eles, as concepções de 

saúde parecem estar associadas à capacidade de estar e se manter vivo e de resistir ao 

cotidiano de dificuldades nas ruas. Já a doença pode estar associada ao estado de 

debilidade a ponto de não poder trabalhar, à impossibilidade de ganhar dinheiro, ao 

impedimento de realizar tarefas simples ou, no caso extremo, a o organismo não 

suportar o sofrimento, enfraquecer e sucumbir (AGUIAR, IRIART, 2012; 

SCHERVINSKI et al., 2017). 

O advento da doença normalmente está relacionado à interrupção de uma 

normalidade de vida, que inclui os recursos não só materiais, mas também cognitivos 

utilizados pelos indivíduos para estruturar suas vidas (VELHO, 2003).  

Souza (2010), em seu estudo sobre a percepção da PSR em relação ao 

tratamento diretamente observado para a tuberculose, aponta para as vertentes 

multidimensionais e multifatoriais em um processo mecanicista do funcionamento 

anatomofuncional do corpo que os impedem de prosseguir em suas rotinas de vida 

quando doentes.  

Normalmente são as doenças mais prevalentes na PSR os objetos de estudos 

epidemiológicos. Estes que retratam a quantas anda o cenário de determinado agravo, 

sendo mensurado por gráficos, tabelas e outros; o que, de certa forma, pode caracterizar 

os tratamentos clínicos dos processos relacionados às questões biológicas do corpo. Mas 

como mensurar o não dito, o apenas expresso e com frequência não compreendido pelos 

profissionais de saúde? Estudos direcionados somente aos dados epidemiológicos 
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populacionais (estudos quantitativos), amiúde, não respondem às diversas questões 

humanas e sociais que permeiam o processo saúde/doença (FREITAS et al., 2011) e são 

desconsiderados pela saúde pública e desvalorizados por uma sociedade cada vez mais 

veloz, cujo projeto dominante enfatiza as avaliações quantitativas e a sofisticação 

tecnológica (SAVI; VALLA, 2009). 

Os significados do adoecer e a percepção da doença para as pessoas atendidas 

nos serviços de saúde são frequentemente pouco considerados, compreendidos e 

apreendidos pelos profissionais da saúde. Dessa forma, ao fazerem orientações ou 

desenvolverem ações educativas, o fazem apenas segundo suas crenças, o que nem 

sempre está em consonância com o usuário. Esse fato é gerador de diversos dilemas e 

dificuldades na relação profissional-usuário-cliente, e uma das causas da baixa adesão à 

terapêutica recomendada (AMADIGI et al., 2009). 

A inclusão do subjetivo significa a inclusão do olhar do outro e, portanto, a 

oportunidade de construção de um conhecimento não excludente e de uma prática mais 

acertada (SAVI; VALLA, 2009). Dessa forma, para o entendimento do significado 

saúde e doença, é importante que sejam ofertados outros recursos além das orientações 

clínicas das oferecidas pela medicina, como incluir a escuta qualificada dos aspectos 

específicos de cada indivíduo e a experiência envolvida neste processo (HELMAN, 

2009).  

Cabe destacar que o cotidiano da PSR é experimentado por uma realidade de 

sofrimentos físicos e emocionais que concorrem significativamente para adoecê-los, 

com probabilidades mais precoces e de forma mais severa (VALÊNCIO et al., 2008). 

O processo doença pode ser encarado por alguns indivíduos como uma forma de 

rever a vida e a sua relação com o viver, podendo levar a reflexão e até uma forma de 

“tirar proveito” em termos de ganhos qualitativos posteriormente. No entanto, há 

indivíduos nos quais o estado de morbidez ocasionado pela doença pode desencadear 

situações que os levem a quadros de melancolia e até depressão, comprometendo a 

normalidade da vida cotidiana. Deste modo, observa-se que a doença pode ser 

influenciada pelo aspecto biológico, espiritual, psicológico e do acesso a recursos 

essenciais que promovam a manutenção da saúde e bem-estar (SILVA, 2006). 

A construção do sujeito é um processo que só ocorre na intersubjetividade, ou 

seja, na e com a presença do outro. A experiência de acolher essas pessoas sem voz e 
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sem visibilidade em um grupo, para dialogar sobre seus sentimentos e buscar 

significado para as mesmas, constitui-se numa alternativa simples e viável de cuidado 

em saúde (SAVI; VALLA, 2009). 

O entendimento do processo de saúde- doença na perspectiva da PSR poderá 

nortear caminhos para que os profissionais de saúde direcionem seus olhares para além 

dos poucos conhecimentos adquiridos nas academias sobre este tema, estes que 

habitualmente foram treinados apenas para a estrita técnica de detecção de sinais e 

sintomas, supondo diagnósticos baseados no aspecto especificamente clínico. 

É importante que, além desses atributos, tenham habilidades de identificar o não 

dito pelo usuário e que estes possam ser traduzidos com muita sensibilidade por meio da 

escuta, acolhimento e sensibilidade para, deste modo, lidar com pessoas que foram 

excluídas da família, da sociedade e negadas nas políticas públicas.  

 

2.5 População em situação de rua: os desafios das práticas de cuidados em saúde e 

acesso aos serviços de saúde  

O sistema de atenção à saúde engloba todos os componentes presentes em uma 

sociedade relacionados à saúde, incluindo os conhecimentos sobre as origens, causas e 

tratamentos das enfermidades, as técnicas terapêuticas, seus praticantes, os papéis, 

padrões e agentes em ação nesse “cenário”. A esses são somadas as relações de poder e 

as instituições dedicadas à manutenção ou restauração do “estado de saúde” 

(LONGDOM; WICK, 2010). 

Esse sistema é amparado por esquemas de símbolos que se expressam por meio 

das práticas, interações e instituições; todos condizentes com a cultura geral do grupo, 

que, por sua vez, servem para definir, classificar e explicar os fenômenos percebidos e 

classificados como “doença” (LONGDOM; WICK, 2010). 

 De acordo Ayres (2004), as práticas de saúde ao longo dos anos têm enfrentado 

importantes crises que contrastam com todo o crescimento do conhecimento científico e 

tecnológico difundido pelas políticas públicas. Estas poderiam, então, traduzir-se em 

melhorias dos serviços destinados à população. No entanto, segundo o autor, o que se 

apresenta é um sistema com diversas limitações que se traduzem na dificuldade de 

responder efetivamente às complexas necessidades de cuidados em saúde para os 

indivíduos e as populações. 
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Para Backes et al. (2006) o cuidado pode e deve ser compreendido como 

produto e serviços nas suas múltiplas dimensões, relações e interações, isto é, como um 

sistema de produção de serviços personificado e singular na sua maneira de ser e existir 

na sociedade.   

Ayres (2004) menciona os desafios das práticas no sentido filosófico da 

humanização das práticas de cuidados e serviços de saúde ofertados à população e traz à 

baila a discussão do cuidado que seguidamente é negligenciado, quando se fala do 

conceito aplicado ao coletivo humano na dimensão social do processo saúde- doença, e 

das construções de respostas para tais problemas.  

Ayres ancora suas reflexões também em Heidegger (1995), quando trata dos 

seus estudos relacionados às práticas dos serviços e cuidados em saúde efetivados à 

população, utilizando conceitos ontológicos de cuidado como proposto pelo teórico, ao 

tratar das relações de ser do humano e suas características atuais de atenção à saúde. 

Ainda de acordo com Ayres (2004), o conceito de cuidado está além do 

biológico, pensa-se o cuidado no sentido de designação de atenção à saúde 

imediatamente interessada no sentido existencial da experiência do adoecimento físico 

ou mental e, por conseguinte, também das práticas de promoção ou recuperação da 

saúde. 

O cuidado é um objeto subjetivo, complexo, com diversos significados e 

sentidos. No que tange ao cuidado no contexto dos serviços de saúde, este possui duas 

dimensões distintas, porém interligadas: a dimensão objetiva, que aborda as questões 

pautadas nas práticas técnicas e instrumentais, nas quais os profissionais da saúde 

assumem as ações de cuidado, e a (inter) subjetiva, que traz a dimensão aberta e de 

responsabilidades dos seres humanos, onde os mesmos adotam seu cuidado de acordo 

com a sua realidade (AYRES, 2004). 

A atitude de cuidar não pode ser apenas uma pequena e subordinada tarefa 

parcelar das práticas de saúde. A atitude “cuidadora” precisa se expandir mesmo para a 

totalidade das reflexões e intervenções no campo da saúde (AYRES, 2004). 

O trabalho em saúde é essencialmente alicerçado nas “tecnologias leves” de 

modo a conduzir a produção do cuidado, atuando na função criativa dos 

serviços/estabelecimentos de saúde. As “tecnologias leves” são as chamadas tecnologias 

das relações, do acolhimento e do cuidado (MATUMOTO, 2003). 
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Em relação aos aspectos das práticas de saúde, nelas se inserem os desafios dos 

profissionais de saúde para responderem às diversidades de demandas e problemas de 

saúde da população. Os aspectos tecnocientíficos biomédicos originados de um modelo 

normativo e limitados restringem o desenvolvimento e acesso científico-tecnológico 

para o caminho de superação dos limites atuais das práticas de profissionais de saúde 

que podem se configurar na negação de valores humanistas da atenção à saúde (AYRES, 

2004). 

O cuidado em saúde direcionado para a PSR, na prática, deve estar relacionado à 

promoção de ações de modo a garantir o princípio da equidade expresso no SUS 

(ENGSTROM; TEIXEIRA, 2016). No entanto, o que se observa, à luz de alguns 

estudos, ainda são os muitos desafios, possibilidades e resiliência para a efetivação do 

acolhimento e continuidade dos laços criados no espaço da rua no que se diz respeito o 

ato de cuidar (MEDEIROS; PAIXÃO; MIRANDA, 2017). 

Há de se ressaltar que, nas últimas décadas, o acesso aos serviços de saúde no 

Brasil tem tido avanços nas perspectivas de responder às demandas da população, 

principalmente, por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), considerada pelo 

Ministério da Saúde (MS) a principal estratégia para a mudança do modelo assistencial 

e a ampliação do acesso de primeiro contato aos serviços de saúde no SUS (PINTO; 

GIOVANELLA, 2018). No entanto, há grupos de indivíduos que tanto devido à 

organização dos serviços, como pelos seus modos de vida, encontram dificuldades de 

acesso aos serviços em decorrência de suas singularidades, e neste lugar está a PSR 

(CARNEIRO JUNIOR; JESUS; CREVELIM, 2010). 

O reconhecimento dos indivíduos em situação de rua como cidadãos de direitos 

ainda é frágil no Brasil e estes não são acolhidos pela sociedade de um modo geral. 

Somente a partir de 2009, com a PNPSR, é que se inicia um movimento para torná-los 

menos invisíveis diante das políticas públicas.  

As políticas sociais voltadas para essa população ainda são, em sua maioria, 

compensatórias e assistencialistas ou políticas higienistas adotadas pelo Estado e 

sociedade civil (BRASIL, 2014), de modo que não possibilitam a materialização do 

direito à saúde (AGUIAR; IRIART, 2012). 

A existência de pessoas em situação de rua e seu progressivo aumento 

representam as contradições de sociedades que têm a seguridade social como direito 
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constitucional e que devem assegurar saúde como direito de todos e dever do Estado 

(AGUIAR; IRIART, 2012). 

Como uma população de alta vulnerabilidade, as demandas de cuidado às 

pessoas em situação de rua transcendem o potencial de atuação do setor da saúde de 

forma isolada (SANTANA; ROSA, 2016). As especificidades e a complexidade dos 

fatores envolvidos no cotidiano desses indivíduos desafiam os vários setores e serviços 

da sociedade, dentre eles o SUS (FERREIRA; ROZENDO; MELO, 2016). 

O atendimento aos grupos vulneráveis por problemas diversos de saúde é uma 

prática comum para os profissionais que atuam na lógica da Atenção Básica, inclusive, 

com formação acadêmica para tal objetivo. Mas como se dá a organização, na prática, 

da construção de um modelo que busca minimizar as desigualdades de uma população 

até então negligenciada e ostracizada pelas políticas públicas que se insere nas 

dificuldades de acesso aos cuidados de saúde?   

É nesta dimensão da construção da lógica de atenção à saúde da PSR que muitos 

indivíduos se deparam no cotidiano com as barreiras de acesso ao atendimento nas 

unidades de saúde e fenômenos complexos, múltiplos, que rotineiramente os fazem não 

aderir aos tratamentos de saúde após o diagnóstico médico ou abandoná-los, sem 

aparentemente compreender que tais atitudes podem agravar seu estado de saúde.  

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

(BRASIL, 2009). Este documento é um marco importante para a consolidação de leis 

que alcancem estes indivíduos que se deparam com inúmeras situações de injustiças 

sociais que se cristalizam diante do fenômeno de exclusão, em sentidos plurais, com que 

se deparam cotidianamente em suas vivências dos espaços da rua.   

Nesse sentido, a presente Política Nacional propõe diretrizes que possibilitem à 

PSR a inclusão na sociedade de forma a resgatar seus direitos como cidadãos, com 

acesso às oportunidades de desenvolvimento social pleno, reintegração às suas redes 

familiares e comunidade. 

Em consonância com as diretrizes da PNAB, a PNPSR, através Ministério da 

Saúde, elege os Consultórios na Rua como a lógica ou modelo para a promoção da 

equidade e integralidade, garantindo o acesso à PSR ao atendimento no SUS (BRASIL, 

2012).  
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As equipes dos Consultórios na Rua possuem, com base em Brasil (2012), três 

modalidades:  

Modalidade I: equipe formada, minimamente, por quatro profissionais, 

excetuando-se o médico, sendo dois profissionais de nível superior; dois profissionais 

de nível médio.   

Modalidade II: equipe formada, minimamente, por seis profissionais, 

excetuando-se o médico, sendo três profissionais de nível superior; três profissionais de 

nível médio.  

Modalidade III: equipe da Modalidade II, acrescida de um profissional médico.  

Dentre os problemas clínicos de saúde mais comuns encontrados na PSR e 

atendidos nos CnaR estão: problemas com os pés, como varicosidades, estase venosa, 

micoses, bicho-de-pé, celulites, erisipelas, calosidades, pé-de-imersão e unha encravada. 

As infestações estão relacionadas à pediculose e escabiose, bem outros agravos mais 

sério, como a tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez de alto risco 

(BRASIL, 2012). 

Acrescentando-se às doenças crônicas as mais comuns: diabetes mellitus e 

hipertensão, uso prejudicial/dependência de álcool e drogas, e, por fim, problemas com 

saúde bucal (BRASIL, 2012). 

O trabalho das Equipes de CnaR é instrumento capaz de levar atenção à saúde e 

políticas públicas afins, por meio de intervenções que permitem ajustes no ambiente 

onde a PSR se insere (KAMI et al., 2016). São multiprofissionais, que ofertam cuidados 

à PSR com diferentes problemas e necessidades de saúde, com atividades nos locais 

onde se inserem estes indivíduos. Possui em seu processo de trabalho a busca de ações 

compartilhadas e integradas a vários níveis de atenção, como as Unidades Básicas de 

Saúde, Centros de Atenção Psicossocial, Serviços de Urgência e Emergência, entre 

outros (BRASIL, 2012).  

A inserção das equipes de CnaR com ações voltadas à população de rua no 

escopo das ações da atenção básica representa uma ampliação no sentido de efetivar os 

direitos à saúde desta população (SANTANA, 2014). A Atenção Básica deve ser o 

contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação 

com toda a Rede de Atenção à Saúde. Por isso, é fundamental que ela se oriente pelos 

princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, 
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da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da 

participação social (BRASIL, 2012). 

As equipes de CnaR buscam auxiliar o acesso das pessoas que vivem em 

situação de rua à rede de serviços públicos, além dos serviços de saúde, às ações de 

cidadania, como a Assistência Social, Educação, Defensoria Pública, Ministério Público, 

Trabalho e Renda, entre outros, com o objetivo de favorecer o cuidado integral 

conforme as necessidades singulares dos sujeitos (SMS, 2017).  

Historicamente, a PSR tem limitações e entraves para acessar as ações de 

serviços e cuidados em saúde, e somando-se a isso uma série de outros impedimentos 

para a efetivação do cuidado (KAMI et al., 2016). Quando consegue atendimentos, se 

depara com tantas questões que determinam para o afastamento dos cuidados em saúde, 

entre estas questões encontram-se o despreparo e inabilidades dos profissionais de saúde 

da escuta qualificada e do acolhimento das demandas desta população (ANTUNES; 

ROSA; BRETAS, 2016). 

A dinâmica da rua traz também para a PSR outros elementos que interferem no 

acesso aos serviços e ações de saúde. Por instinto de sobrevivência, esses indivíduos 

tendem a não priorizar os atendimentos, deixando diversas vezes de cuidar de suas vidas 

e da saúde. As situações que os fazem banalizar o cuidado à saúde são em parte 

agregadas às buscas por conseguir dinheiro, procurar locais para dormir, alimentar-se e 

fazer higiene pessoal, locais para guardar os pertences. Todo este movimento é 

potencializado pelo uso prejudicial de substâncias psicoativas e a falta de referência 

temporal, como dias e horários (CAMPOS; SOUZA, 2013). 

Por conseguinte, esses fatores, entrelaçados, os fazem procurar os serviços de 

saúde mais emergenciais quando não conseguem resistir aos sintomas, quando o corpo 

está impedido de lutar pela sobrevivência (ROSA; BRETAS; CAVICCHIOLI, 2005). 

Apesar da existência da PNPSR e outras políticas setoriais e intersetoriais, elas 

nem sempre garantem um cuidado integral a estas pessoas, principalmente, quando se 

trata da internação em hospitais públicos, por entendimento constante dos profissionais 

de saúde de que a alta hospitalar pode ser complicada em razão de esta população não 

possuir endereço fixo e rede de apoio que lhe garanta a recuperação (HALLIS; 

BARROS, 2015). 
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Há muitos desafios no que tange a garantir a atenção integral à saúde e construir 

estratégias efetivas de cuidado à saúde considerando necessidades, demandas e a 

dignidade dessa população (HINO; SANTOS; ROSA, 2018). O princípio do acesso 

universal pressupõe que todas as pessoas que procuram os serviços de saúde deveriam 

ter garantidas a acolhida, a escuta e dando-lhes uma resposta positiva, capaz de resolver 

seus problemas e propiciar uma relação de confiança e apoio ao usuário (FRANCO; 

BUENO; MERHY, 1999). 

A população em situação de rua desafia a universalidade, a equidade e a 

integralidade do SUS, encontrando-se à margem da rede de atenção à saúde e sendo 

alvo de políticas de saúde focalizadoras, que ignoram a complexidade da PSR (DENEM, 

2017).   

Nesse contexto, o CnaR constitui-se como uma excelente e desafiante estratégia 

de trabalho em saúde. Cabe, em seu trabalho cotidiano, abrir brechas endurecidas de 

estruturas da saúde e de outras políticas sociais brasileiras, para que todos, sem exceção, 

sejam acolhidos e possam usufruir daquilo que é de todos. O bem público (ABREU; 

OLIVEIRA, 2017). 

Estas garantias deveriam ter um enfoque na AB, que tem sua organização em 

forma de pirâmide, privilegiando as ações de vigilância da saúde em um território 

definido, tendo como base para o planejamento a epidemiologia, e neste modelo 

alcançar a PSR, visto que habitualmente se encontra em territórios adstritos pela ESF 

(MENDES, 1993). 

Quando não são ignoradas, as pessoas em situação de rua são tratadas como 

objetos da tutela estatal, da filantropia privada ou da caridade das igrejas. Estas, com a 

filosofia de “fazer o bem sem olhar a quem”, acabam por reforçar ainda mais a 

invisibilidade dessa população (ESCOREL, 1999). 
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CAPÍTULO III- REFERENCIAL TEÓRICO – A compreensão dos conceitos de 

cultura, saúde e doença em Cecil Helman 

3.1 Cultura, saúde e doença: contribuições de Ceccil Helman  

Sobre as questões relacionadas à cultura, saúde e doença, utilizamos alguns 

conceitos balizadores construídos e defendidos por Ceccil Helman (2009). Nascido na 

África do Sul, Ceccil Helman formou-se em Medicina naquele país, migrando logo após 

para a Inglaterra, onde trabalhou como General Practitioner vinculado ao National 

Health Service por quase 30 anos. Desde cedo, interessou-se pela Antropologia Médica, 

vindo a realizar sólida formação acadêmica e assumindo uma posição de liderança 

mundial na área, sendo esse pioneirismo reconhecido por meio de importantes prêmios 

(OLIVEIRA, 2011). 

Helman era um apaixonado pelo Brasil e exerceu grande influência na 

Antropologia Médica brasileira, especialmente a partir da sua obra “Cultura, Saúde e 

Doença”, publicada em 1984 e reeditada em 2009. É nesse livro que o autor esmiúça a 

relação dos aspectos culturais com o processo saúde e doença, conceito fundamental 

para uma prática em saúde que se pretenda efetiva e culturalmente sensível (OLIVEIRA, 

2011). 

Para Helman (2009), a antropologia médica analisa como as pessoas explicam as 

causas das doenças e seus tratamentos e, ainda, como elas são enfrentadas, considerando 

as diferenças entre os diversos grupos sociais. Estuda, igualmente, como tais práticas 

estão relacionadas às mudanças biológicas e psicológicas no organismo humano, tanto 

na saúde quanto na doença. 

Becker et al. (2009) e Laplantine (1996) trazem o conceito da antropologia da 

saúde e antropologia da doença, quando tratam dos aspectos relativos à compreensão 

humana do fenômeno saúde e doença. A antropologia da saúde considera que o ser 

humano precisa ser compreendido como um ser psicobiológico, ultrapassando a divisão 

cartesiana entre corpo e mente (BECKER et al., 2009).  

Segundo Helman (2009), a cultura pode ser encarada como uma “lente” herdada 

através da qual o indivíduo percebe e compreende o mundo em que habita e aprende a 

viver dentro dele. Exemplifica que cultura é um conjunto de orientações (tanto 

explícitas quanto implícitas) que os indivíduos herdam como membros de uma 

sociedade particular, as quais lhes dizem como ver o mundo, como experimentá-lo 
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emocionalmente e como se comportar em relação a outras pessoas, às forças 

sobrenaturais ou aos deuses e ao ambiente natural. Ela também fornece aos indivíduos 

um modo de transmitir essas orientações para a próxima geração, pelo uso de símbolos, 

linguagem, arte e rituais. 

 Portanto, para Helman (2009), a origem cultural tem uma influência importante 

em muitos aspectos da vida das pessoas, incluindo crenças, comportamento, percepções, 

emoções, linguagem, religião, rituais, estrutura familiar, dieta, modo de vestir, imagem 

corporal, conceitos de espaço e de tempo e atitudes em relação à doença, dor e outras 

formas de infortúnio. Todos podendo ter importantes implicações para a saúde e aos 

cuidados de saúde. 

Ao longo dos tempos, vários conceitos têm sido estabelecidos sobre saúde e 

doença, e estes têm sido compreendidos e enfrentados de acordo com as diversas formas 

de existir das sociedades, expressas nas diferentes culturas e formas de organização. 

Eles dependem do entendimento de sua relação com o meio em que está inserido. 

Entendimento este que varia de acordo com a cultura de cada lugar e o momento 

histórico. Por tudo isso, as conceituações de saúde e de doença se fazem tão difíceis de 

serem fixadas, uma vez que estão condicionadas ao momento histórico e às condições 

concretas e peculiares de existência (SOUZA; OLIVEIRA, 1998). 

Helman, além do estudo da cultura, acrescenta que também é necessário 

examinar a organização social da saúde e da doença na sociedade (o sistema de 

cuidados de saúde), que inclui a forma como as pessoas são reconhecidas como doentes, 

o modo como elas apresentam a doença a outras pessoas, os atributos daqueles a quem 

elas apresentam sobre seu adoecimento e as maneiras pelas quais a doença é abordada e 

a maneira com que se comportam diante dos tratamentos em saúde que lhes são 

oferecidos, podendo ou não aceitá-los.  

Corroborando com Helman (2009), Minayo (1991) descreve que o fenômeno 

saúde e doença não pode ser entendido à luz unicamente de instrumentos 

anatomofisiológicos da Medicina, mas deve considerar a visão de mundo dos diferentes 

segmentos da sociedade, bem como suas crenças e cultura. 

Nesse sentido, Costa e Gualda (2010) descrevem que a compreensão do 

processo saúde- doença, como fenômeno sociocultural, evidencia que as experiências 
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são atravessadas pelos significados socialmente construídos, logo, não podem ser 

desvinculadas das estruturas sociais mais abrangentes que permeiam as sociedades. 

Helman nos orienta que grupos socioculturais diferentes utilizam linguagem de 

sofrimento distinta ao comunicarem seus sofrimentos aos outros (HELMAN, 2009). A 

percepção de cada indivíduo sobre o ambiente em que vive, bem como a forma com que 

se relaciona são singulares para cada um. As respostas ou manifestações são resultados 

das percepções (individuais e coletivas), dos processos cognitivos, julgamentos e 

expectativas de cada pessoa, sendo influenciadas em sua conjuntura por elementos 

culturais (VASCO; ZAKRZEVSKI, 2010).  

“Saúde” e “doença” são termos usualmente utilizados para referir todas as 

variáveis que tratam da saúde e da doença na dimensão individual e coletiva, na medida 

em que estas estão intimamente relacionadas e uma determina e é determinada pela 

outra. Desta forma, quando se trata do processo saúde- doença, parte-se do pressuposto 

que este é um processo complexo, na medida em que são múltiplos os fatores na sua 

composição (ERTHAL, 2014). 

Para Kleinman; Eisenberg e Good, (1978) a experiência da doença é moldada 

culturalmente, o que determina a maneira como percebemo-la e buscamos superá-la. É 

mais que um conjunto de sinais físicos, é um conjunto de experiências associadas às 

redes de significados e de interação social (CAMPOS, 2009).  

Nesse sentido, é importante ressaltar que o processo saúde- doença, somente 

pelo prisma biológico, por si só, não é suficiente para entender a complexidade deste 

fenômeno em discussão (SANTOS et al., 2012).  

Helman (2009), em suas reflexões, menciona que a doença se encontra entre as 

crenças sobre a origem de uma variedade muito maior de infortúnios (incluindo 

acidentes, conflitos interpessoais, desastres naturais, desemprego, roubos e perdas), dos 

quais a doença é apenas uma forma de representá-las nas representações corporais 

relativas ao adoecer.   

Em algumas sociedades, menciona também que todos os aspectos desses 

infortúnios são atribuídos às forças sobrenaturais, à retribuição divina ou à malevolência 

de um bruxo ou feiticeiro. Os valores e costumes associados à doença são parte da 

cultura mais ampla e não podem ser estudados isoladamente, e devem ser levados em 
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conta culturalmente para a compreensão do adoecer, e que também podem influenciar 

na determinação do indivíduo para os tratamentos de saúde.  

Contribuindo, nesse sentido, Helman (2009) chama-nos a atenção para o fato de 

que o modelo de doença não consegue lidar isoladamente com fatores pessoais, 

culturais e sociais da saúde e doença, que são mais bem percebidos a partir da 

perspectiva da concepção que o indivíduo elabora sobre seu adoecimento.  

Para ele, a definição de doença não inclui somente a experiência pessoal, mas 

também o significado que o indivíduo confere aos problemas de saúde mediante uma 

linguagem de sofrimento própria, que faz a ligação entre as experiências subjetivas de 

mal-estar e seu reconhecimento social. Vendo o adoecer como um processo social que 

envolve toda a comunidade que cerca aquele doente, na medida em que seus integrantes 

sentem-se obrigados a cuidar dele, tornando, assim, esta experiência, uma construção 

individual e, também, coletiva. 

Helman (2009) traz o sentido simbólico do corpo e o divide em corpo social e 

corpo individual. Refere-se ao corpo social como uma constituição necessária para a 

vivência do indivíduo em sociedade, pois ele fornece a cada pessoa uma moldura para 

perceber e interpretar as experiências físicas e psicológicas que lhe são atribuídas 

socialmente. Já o corpo individual refere-se ao corpo adquirido ao nascer, dotado de 

aspectos tanto físicos quanto psicológicos.  

Embora a divisão cartesiana do corpo, como proposto por Helman, na prática, 

não dissocie “eu corpo individual” e “eu corpo social”, esta divisão estrutural traz 

significados importantes da maneira com que influencia no controle social dos 

indivíduos em vários aspectos e, principalmente, no que se relaciona aos cuidados de 

saúde. Em relação a esta questão, traz a definição do modelo de doença nas perspectivas 

do modelo biomédico e na perspectiva do indivíduo, o que interpreta como Self. 

Helman explica que as diferenças do conceito de doença, na visão médica e na 

visão popular, diferenciam-se no sentido do seu significado atribuído na perspectiva de 

quem o analisa. O conceito de doença para medicina, que tem como base o arcabouço 

técnico científico, se chama de “disease” e a sensação de mal-estar, por parte do 

paciente, o “illness” (HELMAN, 2009). 

Para Helman (2009) a medicina moderna baseia-se em um conjunto de 

fenômenos reais ao passo que podem ser verificados sob condições subjetivas e 
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quantificados, ou seja, o modelo de doença (disease), que se limita à anormalidade na 

estrutura e/ou no funcionamento dos órgãos e seus sistemas, isto é, à perspectiva 

segundo o paradigma biomédico que se fundamenta em causas e efeitos de doenças a 

serem diagnosticadas e tratadas.  

Para ele, os fenômenos relacionados à saúde e à doença na perspectiva da 

medicina só se tornam “reais” se puderem ser observados, e frequentemente 

quantificados, tornando-se fatos clínicos, cujas causas e efeitos vêm, então, a ser 

descobertos.   

É um modelo, como explica-nos Helman (2009), que está orientado 

principalmente para a descoberta e quantificação da informação físico-química sobre o 

paciente, e não para fatores sociais e emocionais menos mensuráveis. Desta forma, 

exclui os fenômenos externos relativos à estrutura de referência empregada pelo 

indivíduo e não considera as dimensões sociais, culturais e psicológicas do problema de 

saúde nem o contexto em que ela surge, os quais determinam o significado da doença 

para pacientes e para aqueles à sua volta.   

Nesse sentido, não se incluem, de certo modo, os fatores sociais e emocionais 

que envolvem e influenciam nas tomadas de decisões e condutas acerca do tratamento, 

focado na doença, menosprezando o indivíduo e os determinantes sociais relevantes 

neste contexto.  

É um modelo calcado na medicina ocidental que, segundo ele, tende a focar cada 

vez menos no indivíduo, ou mesmo um órgão individual, ou sistema corporal, excluindo, 

nesta prerrogativa, um contexto mais amplo de compreensão de doença na voz do 

indivíduo doente, sua família, sua comunidade ou sociedade. 

Já o modelo de doença (illness) refere-se às percepções que o indivíduo tem 

para interpretar seu estado e atribuir seu significado. Este modelo, ou seja, como o 

doente interpreta a sua experiência, é altamente influenciado pelo contexto sociocultural 

em que o enfermo se encontra; seu estado é identificado socialmente e não 

necessariamente limitado ao corpo, mas pode incluir as relações sociais e espirituais. 

Enfermidade, portanto, de acordo com Helman (2009), é a perspectiva do paciente sobre 

sua saúde debilitada, uma perspectiva que é muito diferente do modelo de doença. 

Contrapondo-se à perspectiva do indivíduo, de acordo com Helman (2009), para 

a medicina, quando a influência causal específica para determinada doença não pode ser 
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isolada e explicada, o fato clínico é rotulado como “idiopático”, isto é, tem uma causa, 

mas ainda não foi descoberto.   

Os sintomas corporais relacionados à doença denominados por Helman (2009) 

de “entidades” são uma forma especializada de adversidade para o indivíduo atribuir ao 

mal corporal que o incomoda e tem origem no seu modo de vida, podendo afastá-lo do 

convívio social e atividade cotidiana. Deste modo, a doença não se resume às 

experiências atribuídas pelo indivíduo, é influenciada pelo contexto social que Helman 

denomina de modelo conceitual mais amplo. 

Para a compreensão sobre o entendimento do paradigma da doença segundo a 

percepção pessoal do indivíduo (self), Helman (2009) menciona que não há somente um 

modelo popular de doença, mas muitos deles. Enfatiza que, de certa forma, cada 

paciente tem seu próprio modelo leigo de sofrimento e o que fazer sobre o mesmo, 

embora um modelo popular particular possa ser compartilhado por uma família, uma 

área ou um grande grupo de pessoas.  

À guisa de conclusão que trata destes aspectos, Helman (2009 afirma que, de 

modo geral, a “cultura” não pode nem deve ser considerada em um vácuo. Acrescenta 

que a cultura “pura” dificilmente existe, pois é apenas um componente de uma mistura 

complexa e diversificada de fatores que exercem influência sobre as crenças das pessoas, 

sobre a forma como elas vivem o seu cotidiano e sobre sua saúde e doença. É 

influenciada também profundamente dentro da medicina e de outras ciências naturais, 

pois está relacionada com uma ampla variedade de fenômenos biológicos, sobretudo, 

em relação à saúde e à doença. 

Essa compreensão para Helman (2009) baseia-se em um modelo muito mais 

amplo, a comparar com o modelo explicativo em que o indivíduo procura resposta para 

tal infortúnio, por exemplo, entender por que tal doença o acometeu.  

Helman (2009) traz uma concepção sobre a estrutura interna do corpo que vai 

além da identidade pessoal e da pele do indivíduo, e é diferente da concepção que 

profissionais elaboram. Isto implica na visão de que as pessoas se percebem enraizadas 

em sua cultura e pode influenciar na resposta de suas queixas corporais e, assim, as 

experiências desagradáveis ou preocupantes podem ser negadas, influenciando em 

tratamentos de saúde.  
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Helman (2009) ainda ressalta que os problemas de saúde dependem do conceito 

subjacente, isto é, aspectos sociais, comportamentais e ou emocionais. Acrescenta que 

sintomas corriqueiros e que não incomodam podem trazer consequências para a saúde 

do indivíduo, na medida em que retardam sua procura por cuidados em saúde e, se não 

interferirem na normalidade de suas vidas, podendo até negligenciá-los. 

 

CAPÍTULO IV- METODOLOGIA 

Cenário do estudo 

O cenário eleito para o estudo localiza-se no bairro de Santa Cruz, zona oeste do 

Município do Rio de Janeiro, compreendendo os bairros de Santa Cruz, Paciência e 

Sepetiba (Figura 2). Pertencendo à Área de Planejamento 5, subárea 5.3, na XIX Região 

Administrativa da Capital, que engloba, além de Santa Cruz, os bairros de Paciência e 

Sepetiba – Rio de Janeiro/RJ (RIO DE JANEIRO, 2011). Possui uma superfície 

geográfica de 163.730 km2 e uma população de 368.534 habitantes, o que corresponde a 

6% da população do município (IBGE, 2010).  

É território rodeado por favelas, onde habitam famílias vivendo em situações de 

extrema pobreza e grande vulnerabilidade social, com algumas áreas dominadas por 

“milicianos3” e até pouco tempo dominadas também pelo intenso tráfico de drogas, que 

fazem com que esta parte da cidade se torne ainda mais comprometida por 

determinantes sociais que interferem na qualidade de vida das pessoas.  

Geograficamente o bairro de Santa Cruz possui uma área muito extensa, tendo 

em sua composição outros dois bairros, fato este que inviabiliza, logisticamente, incluí-

los no cenário do estudo. Assim, para fins de delimitação do território, restringiu-se 

especificamente ao centro do Bairro de Santa Cruz.  

Esta localidade possui em seu território expressivo quantitativo de pessoas que 

vivem em situação de rua, a comparar aos outros dois bairros, fato este também que 

corroborou para eleger esta localidade.   

                                                           
3Patrulhamento ilegal realizado pelas firmas clandestinas de segurança, que atuam no controle territorial 

exercido por bandos armados em algumas áreas da cidade, com a exploração da venda de gás, televisão a 

cabo, imóveis, entre outros produtos. 
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O fenômeno do êxodo urbano aumentado de pessoas em situação de rua no 

bairro de Santa Cruz se deu após a construção de uma Unidade Municipal de Reinserção 

Social conhecida como Rio Acolhedor, que abriga, desde 2010, pessoas adultas em 

situação de vulnerabilidades sociais, principalmente as que vivem em situação de rua.  

Muitas dessas pessoas não conseguem se fixar nesse local de abrigamento para 

moradia temporária por problemas estruturais diversos da própria instituição, e 

relacionados às suas próprias escolhas e/ou própria concepção interligadas às suas 

identidades modeladas de vivência na rua, como a difícil adaptação às normas 

institucionais, e, com isso, retornam às ruas, conforme iremos discorrer ao longo do 

estudo, e que foram mencionadas por eles.  

Acrescido a este fato, observou-se durante a pesquisa de campo que existem 

aquelas que, por questões de conflitos relacionados ao crime organizado (milícias) que 

dominam as comunidades da zona oeste, migram também para a rua. 

FIGURA 3 - Mapa do Município do Rio de Janeiro por Bairros 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IPP, 2014. 

 

 



69 

 

 

4.1 Aproximações etnográficas: a construção do método 

 

 “Eu não sei nada sobre as grandes coisas do mundo, mas, sobre as pequenas, eu sei 

menos.” 

Manoel de Barros 

 

 Este tópico inicia-se de forma a situar o leitor nos caminhos percorridos na 

construção da pesquisa, nas abordagens modeladas para as aproximações do campo e, 

com base nestas técnicas de aproximações, no contato inicial com os participantes e, 

posteriormente, na coleta de dados.   

Para entender o fenômeno que nos propusemos a estudar, foi importante o 

diálogo com as Ciências Sociais e, neste caso, a aproximação com a Antropologia 

Social. Esta se faz importante para a apreensão da cultura local do grupo social que 

pretendemos compreender. Entende-se, deste modo, que a etnografia como método 

central da Antropologia foi um caminho que possibilitou a obtenção de mecanismos 

para aproximação da vivência com a PSR, de modo a nos permitir a obtenção dos 

elementos constituintes para compreensão do objeto em estudo. Assim, trata-se de um 

estudo etnográfico de natureza descritiva com abordagem qualitativa. 

O método etnográfico possibilita descrever o mundo como as pessoas o veem, e 

que vivem, ouvem, falam, pensam e agem de formas diferentes. É um caminho que 

permite a descrição de uma cultura, que pode ser a de um pequeno grupo tribal, numa 

terra exótica, ou a de uma turma de uma escola dos subúrbios, sendo a tarefa do 

investigador etnográfico compreender a maneira de viver do ponto de vista dos nativos 

da cultura em estudo (SPRADLEY, 1979). Partindo deste pressuposto, entendemos as 

pessoas em situação de rua como sendo os “nativos” da cultura da rua. 

Torna-se possível descobrir as interpretações de fenômenos que acontecem 

através do estudo das culturas de diferentes grupos e explicar as interpretações que eles 

dão aos acontecimentos que os cercam (SPRADLEY, 1979). 

Lévi-Strauss (1970) descreve que a etnografia consiste na observação e na 

análise dos grupos humanos em suas particularidades, a fim de reconstituir fielmente a 

vida de cada um deles. Afirma que o antropólogo é aquele que procura conhecer o 

grupo pesquisado de um ponto de vista elevado e afastado, independente das 

contingências particulares da sociedade. 
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Geertz (1989) descreve a etnografia como ciência da descrição cultural e o tipo 

de esforço intelectual que ela representa: um risco elaborado para uma ‘descrição 

densa’, tomando emprestada uma noção. 

No que trata das contribuições das Ciências Sociais para o estudo, estas possuem 

instrumentos e teorias capazes de fazer uma aproximação da suntuosidade que é a vida 

dos seres humanos em sociedades, ainda que de forma incompleta, imperfeita e 

insatisfatória. Para isso, elas abordam o conjunto de expressões humanas constantes nas 

estruturas, nos processos, nos sujeitos, nos significados e nas representações (MINAYO, 

2013).  

A abordagem qualitativa permite conhecer os significados do processo saúde- 

doença, levando em conta outras análises. Em particular as histórico-culturais, 

favorecendo a adesão dos pacientes a determinados tratamentos, e para aprimoramento 

da qualidade dos serviços, e dessa maneira também contribui para melhorar a relação 

paciente-profissional com a ampliação sobre a visão desse fenômeno (FREITAS et al., 

2011). Ocupa-se do nível subjetivo e relacional da realidade social e é tratada por meio 

da história, do universo, dos significados, dos motivos, das crenças, dos valores e das 

atitudes dos atores sociais (MINAYO 2013). 

Os estudos descritivos têm como finalidade observar, descrever e documentar os 

aspectos originados de determinadas situações que constituem um fenômeno (POLIT; 

BECK, 2011).  

 

4.2 Mapeando a Rua: a localização dos “nativos do estudo” no campo  

A inserção no campo de estudo se deu a partir de setembro de 2018, estendendo-

se até setembro de 2019, logo após a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFF – Hospital Universitário Antônio Pedro/Faculdade de Medicina (CEP-

CMM/HUAP), em 6 de setembro de 2018, sob o Parecer: 2.878.996 (Anexo 1). 

Embora conhecedor de muitas questões sobre os modos de vida da PSR, por ter 

tido encontros com ela como profissional de saúde, esses contextos não me eram 

totalmente familiares. Eram de um modo geral, conhecidos, sendo necessário nos 

primeiros movimentos despertar o olhar e tornar-me familiar como pesquisador para 

estas pessoas, como grupo social que ocupa a rua com sua cultura e seus modos de 

interações com estes espaços.  
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Como descreve Zaluar (2009), o antropólogo, como viajante, procura conhecer 

previamente o seu campo e se prepara como pode para ele. Não que surpresas estejam 

suprimidas, mas “saber entrar” e “saber sair” são procedimentos fundamentais para 

realizar o vai e vem da postura antropológica. Deste modo, situar geograficamente o 

local da pesquisa considerou-se uma etapa importante, dado o entendimento de que os 

territórios onde vivem os “nativos” e sua relação cultural com estes ambientes têm a 

acrescentar no reconhecimento da dinâmica de suas vivências cotidianas, entendo suas 

conexões entre si e os influxos construídos nos percursos da rua.  

Com o olhar mais atento aos locais onde havia aglomerados maiores de pessoas 

que pudessem compor a amostra do estudo, realizaram-se, por meio de observações 

diretas, o diagnóstico e a adscrição destes territórios, por meio da cartografia, por um 

período de uma semana.  

Essa técnica permitiu uma aproximação preliminar e interação do pesquisador 

com os participantes do estudo em seus deslocamentos nos territórios onde viviam se 

localizavam e transitavam (SILVA, 2009), com o objetivo de conhecer seus locais de 

moradia e/ou permanência. Realizando, assim, a cartografia, objetivando, desta maneira, 

mapear o espaço geográfico de forma a possibilitar ao leitor a compreensão dos arranjos 

espaciais entendidos em seus dados de tempo e espaço (RICHTER, 2017). 

A cartografia tradicional volta-se, como arte, técnica e ciência, à elaboração de 

mapas, cartas e outras formas de expressão ou representação de objetos, fenômenos e 

ambientes físicos e socioeconômicos, em uma tentativa do homem de conhecer o 

mundo que habita. Tem como objetivo registrar sua passagem pelos lugares e delimitar 

seus territórios, podendo ser representados por diversas formas, entre elas, por 

fotografias (IBGE, 2019). Possibilita delimitar territórios com representações autênticas 

dos lugares, e principalmente do espaço onde os indivíduos moram, atuam e que, 

consequentemente, transformavam (PEREIRA; MENEZES, 2017).  

Não se pretendeu, com essa técnica, seguir o rigor metodológico cartográfico 

utilizado nos estudos relativos à Geografia como ciência para estudos de superfícies 

terrestres, mas, sim, apresentar de forma organizada os locais percorridos do estudo, 

facilitando, desta maneira, ao leitor a compreensão destes territórios. Desse modo, como 

se realiza viagens em terras “desconhecidas”, visitei as praças, cenas de uso de drogas, 

viadutos, pontos de ônibus, casas abandonadas, entre outros, até eleger constituições de 



72 

 

 

locais com maiores possibilidades e menos entraves de encontros com pessoas em 

situação de rua para estabelecimento de contatos. 

Seguiu-se, dessa maneira, o se mover e seus itinerários pelo bairro, tendo sido 

observado que se fixaram em espaços de permanência que lhes faziam sentido para 

maior sobrevivência e subsistência, como as áreas mais centrais de Santa Cruz, por 

possuírem em sua constituição territorial, a oferta de comércio local, maior número de 

transeuntes e de religiosos que fazem caridade, lhes possibilitando mais facilmente 

adquirir alimentos e dinheiro. Isto posto, os locais escolhidos na adscrição do espaço 

urbano circunscrito para a pesquisa de campo foram:  

Praça do Ringue (Figura 4), onde há um ponto de embarque de passageiros 

para o BRT. É um espaço arborizado, em seu redor possui três agências bancárias, 

algumas lojas de roupas, lojas de doces e com oferta de camelôs pelas calçadas que 

negociam produtos variados. Rotineiramente encontra-se sob a cobertura da parada de 

ônibus um grupo de pessoas dormindo. É comum encontrá-las também em volta desta 

praça se socializando com os companheiros de rua. Algumas persistem em dormir 

durante o dia na frente das lojas, apesar do incômodo perceptível que ocasionam para os 

transeuntes e comerciantes nestes espaços.  

 

 

FIGURA 4- Espaço urbano circunscrito para a pesquisa de campo: Praça do Ringue 

 

 

Fonte: produzida pelo autor (2018). 
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Praça do Gado (Figura 5), que é um espaço pequeno e situa-se em frente ao 

Hospital Municipal Dom Pedro II, em volta das ruas Francisco Belizário e Avenida 

Padre Guilherme Decaminada. Nesta localidade, apesar de seu entorno ter estas duas 

principais ruas do bairro com grande movimento de veículos, não há grande movimento 

de transeuntes, porém, percorrendo as ruas próximas, há uma quantidade grande de 

comércio local com uma movimentação maior.  

Geralmente são poucas as pessoas em situação de rua que utilizam este espaço. 

Aproveitam os pilares que um dia foram de caramanchão de flores para fazerem de 

abrigos com coberturas de lonas improvisadas. Observam-se as paredes que delimitam a 

praça com fuligem dos fogões improvisados com tijolos, em que ocasionalmente 

preparam suas refeições. 

 

 

 

Praça do Pirulito (Figura 6), que situa-se próximo à Igreja da Paróquia Nossa 

Senhora da Conceição (Figura 7). É uma pequena área arborizada, sem muitos 

comércios locais em volta, porém, próximo, encontram-se o Shopping de Santa Cruz, 

muitas lojas, restaurantes e lanchonetes.  

As pessoas que fazem deste local moradia e/ou passagem, muitas são assistidas 

também pelas caridosas irmãs Carmelitas e pelo Padre da paróquia. Utilizam o banheiro 

FIGURA 5- Espaço urbano circunscrito para a pesquisa de campo: Praça do Gado 

 

 

Fonte: produzida pelo autor (2018). 
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da igreja, quando aberto ao público, e os bebedouros. Alguns homens que moram 

naquele espaço trabalham como guardadores de carros nas ruas próximas a esta 

localidade.  

A estrutura física da praça normalmente encontra-se muito abandonada, com 

objetos que utilizam para o uso diário, como colchões velhos, sofás sujos e rasgados e 

muito lixo. Na parede da praça que separa de uma residência, é perceptível também a 

fuligem derivada do fogão de tijolos onde preparam, algumas vezes, alimentos. Na 

cerca que separa a Igreja da praça tem um espaço mais deserto, que não somente as 

pessoas em situação de rua fazem de cena de uso de drogas, assim como muitos 

camelôs, motoristas e cobradores de transportes alternativos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: produzida pelo autor (2018). 

 

FIGURA 6- Espaço urbano circunscrito para a pesquisa de campo: Praça do Pirulito 
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Praça Dom Romualdo (Figura 7), que situa-se próxima à Superintendência 

Regional de Santa Cruz e o Espaço Ser Cidadão, uma instituição que promove formação 

profissional e atividades culturais para as pessoas interessadas.  

É uma praça bem cuidada, arborizada e, geralmente, em algumas estações do 

ano, como a primavera, floresce um bougainvillea de cor rosa que destoa naquele 

espaço com sua beleza. Este local é constantemente vigiado pela Guarda Municipal que 

não permite que as pessoas em situação de rua o ocupem.  

 

Fonte: produzida pelo autor (2018). 

 

FIGURA 7- Igreja da Paróquia Nossa Senhora da Conceição   
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Apesar de constituírem suas existências nestes locais que melhor condizem com 

suas realidades e sobrevivência, observei que tem aqueles indivíduos que sempre vagam 

pela rua, mudam sempre de lugar e carregam mochilas ou bolsas de supermercados, 

como se suas casas coubessem nesses acessórios, ou o que lhes cabe neles. São nômades 

e seguem o fluxo dos centros urbanos, com características próprias de sobrevivência 

territorial e de acordo com as oportunidades que lhes são apresentadas.   

Dada a importância dos encontros com os que residem na rua, embora se tenha 

cartografados estes locais apresentados e ilustrados por fotografias, não foram 

descartados encontros com essas pessoas em situação de rua de outras localidades onde 

a rua proporcionou contatos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8- Espaço urbano circunscrito para a pesquisa de campo: Praça Dom Romualdo 

 

 

 

Fonte: Produzida pelo autor (2018). 
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4.3 O contato com os nativos do estudo: uma construção artesanal para 

estabelecimento de vínculos 

Após as minhas caminhadas pela rua, interagindo com seus ruídos, compreendi 

que a rua tem suas vozes, suas verdades, memórias, dor, sofrimento e, por mais que 

possa parecer contraditório, traz para muitos o alento. Ao passo que eu transitava pelos 

seus contornos, entornos e influxos, percebi que a rua fala, grita, sente, sofre, é triste, é 

feliz, é vazia e, ao mesmo tempo, inunda com muitas cores, odores, sons e movimentos. 

Esse andar pelo espaço delimitado no qual a pesquisa transcorreu permitiu 

situar-me, isto é, adquirir, naquele contexto, um lugar e uma identidade, afetar e ser 

afetado (SILVA, 2009) pelas suas nuances e vidas que percorrem seus territórios 

concretos e imaginários. Por diversas vezes, foi preciso ter um olhar ressignificado de 

quem a estuda. Muitos contextos vividos em suas veredas são trajetórias de vidas que 

por circunstâncias fizeram seus protagonistas experienciar muitas e distintas histórias de 

sofrimentos, tendo sempre em minha mente que a minha presença, na forma de afetá-los 

como um pesquisador, de certo modo, poderia não se concretizar, talvez, em mudanças 

que minimizariam suas sagas de agruras4. 

Tantos foram os sentimentos que experimentei e durante o encadeamento deste 

estudo fizeram-me sentir em um estado de metamorfose, pelas transformações que a rua 

também me causou: afetado por tantas vidas que inundaram-me com suas histórias, e a 

grande maioria, com uma imensa gentileza de quem abre as portas de suas casas e 

convida um forasteiro para entrar e prosear um pouco sobre suas histórias de  vida. 

A experiência no campo com estas pessoas mostrou-me, em tantos momentos, 

uma difusão de sensações: sabor, cheiros, nojo, privações, tristeza, solidão, repulsa, 

dificuldades e a exposição às condições climáticas extremas.  

O sabor foi significado pelo gosto seco na boca por não ter, em vários momentos, 

o acesso à água potável para saciar a minha sede, e o sabor agradável figurado pelo 

prazer de estar entre aquelas pessoas. Os cheiros relacionados aos odores de uma 

                                                           
4“Agruras” de acordo com o dicionário Aurélio online tem entre outros sinônimos o significado de 

sofrimento. Disponível em: https://dicionariodoaurelio.com/agruras. Acessado em: 14 de agosto de 2019. 

  

 

 

https://dicionariodoaurelio.com/agruras
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mistura nos seus corpos: falta de banho, suor e do álcool que impregnava suas roupas. 

Também da maconha que muitas vezes inalei, quando utilizavam, assim como o cheiro 

singular das sujeiras dos seus locais de permanência ou de passagem. Sensações estas 

indissociáveis da natureza humana, as quais foram aos poucos superadas, e com o 

espaçar do tempo se tornaram inodoras pelo costume dessas sensações. 

Outras sensações, como a de privações para satisfazer minhas necessidades 

fisiológicas, também foram experienciadas, essas se deram por estar inúmeras vezes 

distante de banheiros.  

A tristeza também teve seu lugar nessa difusão de sentimentos. Esses tocaram-

me por ouvir o compartilhamento de histórias, com incontáveis experiências de 

sofrimentos e solidão e, por mais que eu estivesse entre eles, sentia-me um “ser 

diferente”, quase único, significado por ser um incomum, vivendo entre os “diferentes”.  

Tive que “sentir na pele”, diversas vezes, as intempéries do tempo em 

decorrência da exposição extrema às condições climáticas: ora relacionadas ao frio do 

inverno, e final da estação da primavera, ora ao calor extremo do verão.  

A sensação de repulsa fez-me companhia em alguns momentos, e era causada 

por aqueles de quem eu tentava me aproximar e ignoravam-me. A solidão também das 

incontáveis horas em frente ao computador, debruçado sobre inúmeros artigos, livros e 

outros materiais de pesquisa para o estudo, que me deixavam frágil, e com dificuldades 

em escrever aquele manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, 

emendas suspeitas e comentários tendenciosos, escrito não com os sinais convencionais 

do som, mas com exemplos transitórios de comportamento modelado dos participantes 

do meu estudo5.  

Entre outras questões que trago no arcabouço das minhas recordações, sobretudo, 

as sensações compósitas, as percepções produzidas por múltiplos canais, pelos 

                                                           
5 Para Geertz (1989) a pesquisa etnográfica trata-se também de um processo conduzido com uma 

sensibilidade reflexiva, tomando em conta a própria experiência no campo junto às pessoas com as quais 

o antropólogo trabalha. 
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cruzamentos áudio-táteis, palato-visuais, as sensações produzidas pela mistura “daquela 

música” com aquele cheiro6”.  

Para a realização de uma abordagem antropológica na rua e a aproximação com 

diversas pessoas, objetivando conhecer sua cultura, de maneira que possibilitasse 

responder aos nossos questionamentos, necessitou-se paulatinamente segui-los, e 

delinear contornos que favorecessem o aprendizado para esta construção. Levando-se 

em consideração que são grupos de identidades sociais constituídas na rua, de pessoas 

marginalizadas, estigmatizadas e que trazem, em suas trajetórias de vida, múltiplas 

formas de preconceitos a elas atribuídos.  Considerando destacar que nossas ações 

foram pautadas no respeito ético a esta população, com suas táticas de sobrevivência, 

diversas formas de construção, seus modos de habitar e interagir com os espaços 

urbanos e suas nuances. 

A rua, apesar de um espaço público, logo nas primeiras aproximações com os 

participantes, revelou-se também um local privado, demarcado por aquelas pessoas que 

o delimitavam como o lugar onde haviam ancorado, e para onde retornavam ao final do 

dia para o descanso, e onde suas relações também eram estabelecidas com seus pares de 

rua. Portanto, casa e rua não são apenas “espaços” antagônicos e relacionados, mas 

também são “esferas de ação social” específicas. “Existem, em cada uma dessas esferas, 

valores e ideias específicos que guiam ou influenciam comportamentos” [...] (SOUZA, 

2004). 

Assim, nos primeiros encontros, solicitei a permissão para acessar os seus locais 

de moradia, permanência e/ou passagem que fazem parte do cenário etnográfico, 

explicando-lhes os objetivos da minha presença, e do estudo. Privilegiou-se a técnica de 

observação participante para a abordagem, uma vez que permite ao pesquisador o 

contato direto com o fenômeno a ser estudado, com a finalidade de obter informações 

sobre a sua realidade, em seus próprios contextos (GUALDA; HOGA, 1997).  

Para Bronislaw Malinowski (1978), para entender, observar e participar é 

melhor do que simplesmente perguntar. As respostas vêm com o tempo, junto com a 

                                                           
6Ainda de acordo com Silva (2009), todos os cincos sentidos (visão, audição, olfato, tato e paladar) 

devem estar presentes no cenário que o pesquisador/etnógrafo vai utilizar para captar seus elementos para 

uma etnografia que vai contribuir para conversação das observações em um texto, mas, sobretudo, as 

sensações compósitas, as percepções produzidas por múltiplos canais, pelos cruzamentos áudio-táteis, 

palato-visuais, as sensações produzidas pela mistura “daquela música” com “aquele cheiro”.  
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observação, e a participação. Isso tem um duplo objetivo: engajar-se em atividades 

apropriadas na situação estudada e observar as atividades, pessoas e aspectos físicos da 

situação (SPRADLEY, 1980).  

 Reconhece-se que a observação participante é necessária, uma vez que parte do 

comportamento das pessoas é baseada em conhecimento não falado, o conhecimento 

tácito. Deste modo, não é suficiente fazer perguntas, é necessário observá-las, assim 

como as ferramentas que utilizam, e como se relacionam entre si (PEREIRA; SANTOS, 

2015). 

 É um processo pelo qual o pesquisador projeta-se como observador em uma 

situação social com a finalidade de coletar dados e compreender o contexto da pesquisa, 

possibilitando, assim, fazer parte do contexto da sua observação (MINAYO, 2013). 

A inserção no campo etnográfico consiste, pois, em dirigir-se ao povo que se 

pretende estudar, escutar as suas conversas, visitar seus lares, assistir seus ritos, 

observar o seu comportamento habitual, interrogar para obter, mediante o conhecimento 

direto, os seus modos de vida, uma visão de conjunto da sua cultura (HERSCOVITS, 

1963). Nesse contexto, entendemos a rua como um local privilegiado também para 

estudar a cultura dos que nela habitam. 

Possui uma rica ambiguidade para o pesquisador, significa a permissão formal 

do “nativo” a quem se propõe estudar para que ele disponha de seu sistema de crenças e 

práticas como objeto/tema de produção de conhecimento. Por meio desse contato, o 

pesquisador adquire a confiança do nativo e de seu grupo, mediante o consentimento de 

deixar-se observar e participar de suas vidas cotidianas (ROCHA; ECKERT, 2008).  

Dadas as características da biografia das pessoas em situação de rua, muitas com 

sucessivas histórias de violências, vínculos sociais e comunitários rompidos, 

sofrimentos, repressões vivenciadas, os primeiros contatos geraram desconfianças e, em 

alguns momentos, afastamentos.  
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Exigiu-se certa plasticidade para construir 7  táticas de aproximações para o 

trabalho de campo. Para tanto, esses encontros se deram de forma artesanal e gradual 

com os nativos e um estranho que se interessava em participar de seus dias e ouvir suas 

histórias de vida. Inicialmente, realizaram-se encontros breves, evitou-se realizar 

anotações no diário de campo8, fazer questionamentos e expressões julgadoras que 

dificultassem esta aproximação.   

Com o decorrer do tempo, consegui estabelecer contatos mais aprofundados. 

Estes se deram pelo reconhecimento da minha presença, e da minha identidade entre 

eles, de modo mais familiar. Entendendo, assim, que uma convivência mais prolongada9 

em campo e com estes indivíduos, portanto, facilitou captar o ponto de vista do “nativo” 

para a construção do estudo. Desta maneira, por meio deste contato frequente, e das 

negociações estabelecidas, consegui chegar mais próximo da realidade dessas pessoas, e 

entender seu modo de produção e existência em um cenário de diversas possibilidades 

para sua compreensão. 

Pude fazer parte das suas rodas de conversas, ouvir suas histórias, e em dado 

momento eu já havia me tornado familiar ao grupo. A relação, até então construída 

artificialmente com os pedidos de consentimentos para estar entre eles, se tornou, em 

dado momento, uma relação natural, e as formalidades, muitas vezes, foram deixadas de 

lado. Alguns me tratavam como “amigo” ou “pai” (gíria, uma forma de tratamento que 

                                                           
7 De acordo com Malinowski (1935) o trabalho de campo etnográfico é, sobretudo, uma atividade 

construtiva ou criativa, pois, sem a inserção nesses cenários, os fatos etnográficos não existem para 

descobertas dos fatos invisíveis por meio da inferência construtiva.  

 
8Os diários de campo foram produzidos, na maior parte do tempo, em outro momento: após a saída do 

cenário de estudo e das relações estabelecidas com os participantes. Em determinados momentos, atentei-

me em registrar apenas palavras-chave para facilitar o rememorar dos eventos e elementos captados. 

 
9Para Malinowski (1978), essa técnica permite ao antropólogo o acesso ao modo pelo qual os valores 

sociais são vivenciados no cotidiano e, para isto, se fazem importantes um contato prolongado e interação 

próxima dos nativos para compreensão de sua cultura. 
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utilizam uns aos outros) e, de vez em quando, me integraram em seus momentos de 

distração.  

Por conta da mobilidade comum das pessoas que vivem em situação de rua, com 

muitos mantive contatos permanentes, com outros, contatos únicos. Suas características 

concatenadas ao nomadismo urbano, e desterritorialização, em consequência da busca 

de subsistência, frequentemente apresentaram entraves para novos reencontros, no 

entanto, estes momentos, ainda que efêmeros, foram importantes também para a 

compreensão cultural dos seus modos de viver.   

Aprendi, com o decorrer do tempo, que a rua e os modos de interação da PSR 

com seus territórios têm suas peculiaridades e sazonalidades, fatores esses que 

dificultaram em alguns momentos a aproximação. No inverno é difícil abordá-los. 

Comumente, nos dias mais frios, dormem com mais frequência, pareciam utilizar deste 

artifício, uma maneira de economizar energia, em virtude da escassez de alimentos, e 

uma forma de suportar a friagem. Alguns observou-se também que procuravam 

instituições de abrigo com mais frequência, por não suportarem as baixas temperaturas. 

Nas datas festivas, como o Réveillon e o Carnaval, se dispersavam para áreas de grande 

socialização cultural, e migravam para áreas mais nobres da cidade do Rio de Janeiro, 

como Copacabana e Barra da Tijuca, para participarem dos espetáculos de queimas de 

fogos e estarem próximos do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, onde acontecem os 

desfiles das escolas de samba. 

Essas táticas de aproximações possibilitaram-me o mergulho no ambiente 

cultural dos membros da PSR. Lugar onde eles se organizam e conferem significados 

particulares à sua própria experiência e vivência. Para que a minha presença se tornasse 

menos “exótica” entre eles, fizeram parte das minhas vestimentas roupas simples, como 

calça jeans desbotada, camisas desgastadas, uso de calçados envelhecidos, e algumas 

vezes me apresentava com a barba por fazer.  

Sentar-me no chão entre eles, não utilizar linguagens formais, também foi parte 

das estratégias para favorecer a aproximação, visto que as roupas ocupam um lugar 

social importante (HELMAN, 2009) e vestimentas formais, uma linguagem rebuscada, 

dirigir-se a eles em pé poderiam aludir à minha presença em uma posição privilegiada e 

gerar mais repulsas e afastamentos.  
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A escolha metodológica, alicerçada na etnografia, em alguns momentos, com 

efeito, foi motivo de muitas tensões em razão da necessidade e importância de entender 

suas polifonias, seus meandros e fluxos. As primeiras experiências em campo foram 

confusas, e com algumas inquietudes, apesar de muitas leituras de estudos 

antropológicos, e muitos encontros com minha orientadora para discussão sobre o 

método.  

Em dado momento, um turbilhão de interrogações se passou em minha mente, 

apesar da utilização de um roteiro de observação previamente elaborado e aprovado. Os 

questionamentos foram muitos: Por onde começar? O que aprender com eles?  O que 

observar? O que anotar no diário de campo? Como anotar nos diários de campo? Como 

abordar as pessoas que foram eleitas para o estudo? 

Faz-se importante assinalar que não sou etnógrafo, trata-se de passos iniciais de 

um estudante de pós-graduação com encontro de estudos antropológicos na busca 

de revelar o modelo “nativo”, ou o modo como o “outro” explica suas experiências 

atribuindo-lhes um sentido (NAKAMURA, 2009).  

 Em decorrência disso, foi necessário, nos encontros iniciais, aprender os modos 

de estabelecer a comunicação com as pessoas em situação de rua para que sua cultura 

fosse possível de conhecer, considerando a linguagem utilizada por eles, um elemento 

importante para a aproximação. Pois, somente desta maneira, possibilitaria dimensionar 

com exatidão o conteúdo, as razões e as colocações nos diálogos, já que são as 

experiências que definem o conteúdo significativo da sentença (LIMA; DUPAS; 

OLIVEIRA, 1996).   

Assim, as palavras que utilizavam para comunicação foram apreendidas, e 

incorporadas ao meu vocábulo para facilitar a interação com os grupos ou pessoas que 

fizeram parte do estudo, possibilitando, assim, ouvir suas histórias, e o 

compartilhamento por algum tempo dos seus cotidianos, acreditando que, deste modo, 

se tornaria possível a compreensão do ponto de vista e da visão de mundo dos 

pesquisados (MALINOWSKI, 1978).  

Para melhor organização e apresentação da linguagem captada e apreendida dos 

“nativos”, as apresento em um glossário com uma compilação de palavras (figura 9). 
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FIGURA 9: Glossário de palavras e expressões extraídas do convívio com os nativos 

do estudo 

Fonte: dados originados do texto.  
 

Nas primeiras abordagens, a percepção que eu experienciei era de que por meio 

da minha presença poderiam obter algum ganho material. Pedir dinheiro para alguns era 

habitual, no entanto, com o decorrer dos encontros e com o estabelecimento do vínculo, 

por conseguinte, essa prática foi, pouco a pouco, deixada de lado. 

Como resultado dessas abordagens, percebeu-se que o vínculo estava 

estabelecido quando evidenciadas algumas sinalizações por parte das pessoas com quem 

interagi. Estes sinais foram demonstrados através de pequenos gestos: convites para 

compartilhar as drogas e alimentos, as perguntas de quando eu iria retornar, e o pedido 

de retornar para estar com eles.  

Geralmente minha aceitação era satisfatória. Poucos recusaram-se a me ouvir, 

talvez por se sentirem invadidos e não ficarem à vontade para desnudar-se e 

compartilhar suas experiências de vida. De modo geral, a rejeição originada nos 

primeiros contatos foi por muitos participantes sendo substituída, paulatinamente, pela 

minha aceitação, e a desconfiança, pela credibilidade.  
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4.4 A busca pela realidade dos contextos culturais na rua: a coleta, a análise e o 

tratamento dos dados 

A investigação etnográfica essencialmente consiste em uma descrição dos 

eventos que têm lugar na vida do grupo, com especial consideração das estruturas 

sociais, e a conduta dos sujeitos como membros de um grupo, assim como de suas 

interpretações e significados da cultura a que pertencem (WOODS, 1987). Compreende-

se que o seu elemento essencial é buscar compreender o modo de vida de pessoas ou 

grupos, na sua própria perspectiva (SPRADLEY, 1980).  

Desse modo, entendemos, sobremaneira, que a etnografia como método 

contribuiu para a compreensão do fenômeno em investigação, dado o entendimento de 

que os indivíduos são gradativamente socializados pelos/nos padrões culturais vigentes 

em sua sociedade e, nesta perspectiva, a PSR, com seus modos de viver diferente em 

uma construção de processos inerentes ao habitar nas ruas. 

Diante disso, através da etnografia, guiado por um roteiro de observação 

(Apêndice 1), participei do cotidiano destas pessoas, observei os seus hábitos e rotinas: 

Como passam os dias? Como se alimentam? Com quem dividem seu cotidiano? Como 

se relacionam com os demais transeuntes? Como se organizam nos espaços da rua 

quando doentes? Como acessam os serviços de saúde? Como são acolhidas por estes 

serviços? Como se percebem diante da doença? E outros, embora eu estivesse aberto às 

contingências, aos “imponderáveis da vida real10”. 

Foram documentados todos os acontecimentos presenciais, não se resumindo às 

manifestações concretas da cultura dessas pessoas, mas, também, comportamentos 

humanos, expressões próprias do grupo, bem como os próprios sentimentos do 

pesquisador para melhor conduzir a compreensão da realidade (CALIMAN; COSTA, 

2008).   

Nesse sentido, acompanhei por vários dias a população em situação de rua e/ou 

pessoas em situação de rua e seus itinerários para apreender, de forma mais real, sobre 

sua cultura e trajetórias de vida. Participei de suas conversas, ouvi suas histórias, 

                                                           
10Imponderáveis da vida real é um termo originariamente utilizado por B. Malinowski (1922). Incluem 

nestes fenômenos elementos relacionados às atividades corriqueiras do cotidiano do nativo captadas pelo 

pesquisador.  
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algumas vezes compartilhei a minha, dada a curiosidade daqueles com quem interagi 

sobre minha vida pessoal e acadêmica. Presenciei o uso das drogas, a divisão dos 

alimentos, e o planejamento que faziam para seu dia, e outros movimentos que se 

fizeram importantes para conhecer o fenômeno que nos propusemos a analisar. 

Rememora-se que o trabalho de campo teve duração de 12 meses: de setembro 

de 2018, estendendo-se a setembro de 2019, como já apontado anteriormente. As 

imersões nas ruas foram de duas a três vezes por semana, tendo, inclusive, perpassado 

pelas quatro estações do ano (primavera, verão, outono e inverno). Os dois primeiros 

meses foram para realizar o mapeamento do cenário, a cartografia do estudo, e as 

aproximações, objetivando a criação, efetivação de vínculos e observações mais gerais.  

Sublinha-se que esse processo de idas ao cenário de estudo se deu 

prioritariamente durante os períodos diurnos. Às vezes, quando havia a necessidade de 

estender-se em períodos noturnos, mantive-me na rua aproximadamente até às 19 horas, 

quando ainda era rotineira a movimentação de transeuntes, por questões de segurança. 

Ressalta-se que estas medidas não foram adotadas perante a sensação de insegurança 

por estar com os participantes do estudo, mas pelas características da rua de apresentar-

se um local instável em relação à violência urbana e no que se trata, algumas vezes, da 

ausência dos Agentes de Segurança Pública.  

A etnografia não se restringiu apenas a apreender o significado do arranjo dos 

nativos, mas perceber esse significado para descrevê-lo agora nos meus termos (eu, 

analista), buscando atestar sua lógica e incorporá-la de acordo com os padrões de seu 

próprio aparato intelectual, e até mesmo de seu sistema de valores, de acordo com suas 

características de vida (MAGNANI, 2002). 

Preocupei-me em manter as fontes de registros de dados coletados de maneira 

organizada e cuidadosa, pois este se constituiu um elo entre as observações extraídas do 

campo de pesquisa, dado o entendimento de que, para a análise posterior desses 

produtos densos, dependeriam muito da forma com que foram cuidados (SPRADLEY, 

1979; SCHATZMAN; STRAUSS, 1973). Assim, também buscou-se manter todo o 

material teórico elaborado, todos os instrumentos operacionais prontos e à disposição, 

como se o êxito da investigação dependesse somente deles (MALINOWSKI, 1978).  

Observei que a rua é uma seara fértil para a coleta de dados, porém, entendi que 

este estudo, apesar de uma obra imperfeita, inacabada, traz perspectivas para a 
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realização de futuras investigações para complementar, ou desvelar, outros fenômenos 

em suas veredas, como este que nos propusemos a investigar. Assim, encerraram-se as 

observações em campo a partir do momento em que se comprovou que o conjunto do 

material coletado era suficiente para responder às perguntas da pesquisa (MINAYO, 

2017).  

Entendendo que o olhar, por si, só não era suficiente para perceber a natureza 

das relações sociais e culturais dos participantes (OLIVEIRA, 1998), privilegiaram-se 

as entrevistas individuais semiestruturadas, para, assim, captar outros tipos de 

informações importantes para a compreensão do contexto. 

Foram muitas as pessoas com as quais interagi. No entanto, desse universo elegi 

pessoas vivendo em grupo e/ou sozinhas que se encontravam havia mais de 30 dias na 

rua, com idade igual ou superior a 18 anos, para fins de realização das entrevistas. E, 

assim, o grupo foi composto por 23 pessoas. As que se apresentavam, visivelmente, 

com alteração de lucidez que pudesse apresentar dificuldades no entendimento dos 

objetivos do estudo, por questões éticas, não compuseram a amostra.  

As entrevistas foram realizadas concomitantes às observações de campo e 

guiadas por um roteiro semiestruturado, construídas pelo pesquisador contendo 

perguntas abertas (Apêndice 2). Este instrumento é constituído por uma folha de rosto 

com identificação dos informantes que norteou o preenchimento de dados primários, 

levando em conta a biografia dessas pessoas, tais como: estrutura familiar antecedente 

ao viver em situação de rua, história prévia à vivência na rua, história atual de vida, 

história natural da doença, e demais aspectos específicos, como as percepções sobre 

saúde e doença e em relação aos cuidados recebidos por profissionais de saúde das 

unidades de Atenção Básica.  

Antes de realizar propriamente a coleta de dados, fez-se a validação desse 

instrumento por meio de um pré-teste, com o fim de aprimoramentos. Este 

procedimento teve como objetivo verificar a maneira com que os participantes 

entenderam os questionamentos do estudo e, em tempo hábil, possibilitou corrigir 

algumas inadequações (MINAYO, 2013). 

Algumas medidas foram adotadas durante a aproximação para entrevistá-los: 

convidá-los para um local o mais reservado possível, não acordá-los, não abordá-los no 

momento de busca para as refeições, ou no momento de realizá-las, ou em momentos 
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em que se encontravam dispersos utilizando algum tipo de droga. Assim, foi possível 

criar um ambiente favorável na rua para as entrevistas, o qual proporcionou aos 

participantes a manifestação de suas percepções e pontos de vista (MINAYO, 2013). 

Essas estratégias foram adotadas para preservar a privacidade das pessoas dentro 

das suas realidades e buscando tornar a presença do pesquisador menos invasiva em 

alguns momentos. Contudo, estes elementos foram relevantes ao objeto do estudo e 

incorporados nas observações etnográficas.  

A maioria dos encontros aconteceu em grupos, embora se tenha interagido com 

pessoas com hábitos e características solitárias de vivência na rua. O tempo das 

entrevistas variou de 20 a 30 minutos, em cada uma delas. Algumas demandaram mais 

tempo, outras, menos. Uns eram mais objetivos, outros falavam em demasia, na medida 

em que sentiam necessidade de compartilhar suas histórias de vida, falar de suas 

tristezas e frustrações.  

Com a autorização dos participantes, mediante a assinatura do Termo de 

Autorização para Gravação de Voz (Apêndice 3), e a assinatura de Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 4), após explicar-lhes sobre os objetivos 

da pesquisa, as entrevistas foram audiogravadas.  

Para fins de preservar a identidade de cada um dos participantes, foram 

atribuídos nomes fictícios, escolhidos aleatoriamente. Assim, passaram a ser 

identificados por: José, Carlos, Maria, César, Roberval, Claudinei, Filomena, Sinval, 

Abelardo, Abraão, Cleber, Jorge, Alcântara, Amarildo, Jofre, Ramon, Sérgio, Souza, 

Freitas, Ivo, Josué, Santos e Marcos.  

Quanto ao encerramento das entrevistas, utilizamos a estratégia de saturação dos 

dados. No entanto, o critério principal não foi numérico, mas, sim, quando se entendeu 

que neste processo haviam sido captados qualitativamente os elementos principais do 

fenômeno do estudo (MINAYO, 2017).   

Levou-se em conta para a produção dos dados o seguinte conjunto: observações 

etnográficas, fragmentos do diário de campo e entrevistas. Previamente estes dados 

densos foram tratados de forma a possibilitar uma estética mais compreensiva no 

decorrer da apresentação da escrita textual: transcritos na íntegra, corrigi os erros de 

linguagem e busquei traduzir o vocabulário comum dos “nativos” da rua.  
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Com vistas a responder aos objetivos do estudo, elegeu-se para a análise dos 

dados a Análise de Domínios. Este tipo de análise é peculiar à Etnografia. Seu objetivo 

é identificar domínios culturais, que são categorias de significados culturais. Deste tipo 

de análise emergiram questões estruturais que possibilitaram compreender a 

organização cultural das pessoas em situação de rua (SPRADLEY, 1979). Esta proposta 

de análise teve como objetivo identificar os domínios culturais. 

QUADRO 2: Apresentação das categorias temáticas e algumas subcategorias 

         Fonte: produzido pelo autor (2021) 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA(S) 

1: Modos de viver e sobreviver: o contexto de vida da 

PSR:  Objetivos: Descrever os modos de vida PSR e 

seus contextos. 

 

 

 

 

2: Interface entre modos de viver e adoecer da 

população em situação de rua. Objetivos: Analisar, 

discutir e descrever a interação entre os participantes do 

estudo, seus corpos e os logradouros pública e apresentar 

os elementos constituídos nesses espaços, inter-

relacionando-os aos processos sociais permeados 

cotidianamente na produção de corpos frágeis e com 

marcas que indicam adoecimento por várias doenças. 

 

1: A saga na rua em busca de água e alimentos. Objetivos: Analisar, 

discutir e descrever o problema relacionado à falta e ao restrito acesso à água 

e ao alimento e os seus malefícios à saúde. 

2: O néctar que ameniza os sofrimentos da alma e adoece: uso abusivo de 

drogas ilícitas. Objetivos: Analisar, discutir e descrever a fragilidade do 

viver saudável para as pessoas que vivem em situação de rua, relacionada aos 

seus hábitos e estilos de vida e sua conexão cotidiana com o uso abusivo de 

drogas. 3: Violência na rua: naturalização do que não é natural. 

Objetivos: Analisar, discutir e descrever a exposição à violência representada 

nas suas múltiplas condições, que favorece diversas formas de adoecimento 

para as pessoas que vivem em situação de rua, tanto no corpo físico-mental 

como no social.  

4: Exposição a variações climáticas: nas noites de frio é melhor nem 

nascer, nas de calor, é melhor morrer. Objetivos: Analisar, discutir e 

descrever a relação da PSR com os locais em que vivem e que influenciam 

diretamente em sua qualidade de vida e suas peculiaridades agregadas aos 

determinantes ambientais envolvidos no contexto que contribuem 

consideravelmente para que adoeçam. 

5: As doenças da alma e do corpo. Objetivos: Analisar, discutir e descrever 

a constituição do adoecer para a PSR determinada por uma interação 

iatrogênica da rua; e várias influências que interligam este processo.  

3: Percepções sobre saúde e doença da população em 

situação de rua. Objetivos: Analisar, discutir e 

descrever, através das lentes das pessoas em situação de 

rua, a pluralidade de modelos explicativos, interligados 

aos infortúnios relacionados às doenças que os 

acometem, contextualizando o processo do vivenciar 

saúde e doença sob uma ótica que vai além do paradigma 

da ruptura do bem-estar biológico, sem, no entanto, 

descartá-la na nossa investigação. 

 

4: Práticas profissionais efetivadas à população em 

situação de rua? O olhar dos que buscam o cuidado 

em saúde. Objetivos: Analisar, discutir e descrever as 

experiências da PSR em relação aos cuidados que lhe são 

ofertados pelos profissionais da AB. 
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Portanto, na apresentação dos domínios culturais gerados pelo conjunto de dados 

conectados, construíram-se quatro categorias temáticas e quatro subcategorias, 

conforme apresenta-se no quadro abaixo.  

 

       CAPÍTULO V- RESULTADOS E ANÁLISE 

5.1 O perfil sociodemográfico dos participantes do estudo 

Os resultados desta pesquisa incluem, inicialmente, dados referentes ao perfil 

dos 23 participantes. Por meio dessa análise, foi possível também dar forma e rostos às 

pessoas que viviam em situação de rua abordadas por meio de suas biografias descritas 

durante as entrevistas. 

O sexo predominante na rua  

A partir da análise dos resultados, relacionados às características 

sóciodemográficas averiguou-se que, em relação ao sexo houve uma predominância do 

sexo masculino (90%). Essa constituição de sexo masculino maior na rua deve-se ao 

fato de a PSR ser, na grande maioria, composta por indivíduos do sexo masculino, se 

comparados ao sexo feminino. No período que avaliou-se estes dados para o estudo, 

encontraram-se apenas duas mulheres em situação de rua (10%). 

Este dado corrobora com os dados compilados na PNPSR pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social entre os anos de 2007 e 2008, que objetivou quantificar e 

qualificar os fatores que levam as pessoas a viver em situação de rua (BRASIL, 2009).  

A ocorrência da prevalência maior de homens pode estar relacionada às 

alternativas maiores que as mulheres encontram para saírem da condição de rua, como 

frequentemente serem abrigadas por familiares (VIEIRA; BEZERRA; ROSA, 2004) e, 

entrelaçado a isto, pela possibilidade de adquirirem mais facilmente benefícios 

governamentais que favoreçam a reinserção social. Assim como mais facilidades para 

obtenção de medidas de proteção e benefícios sociais relacionam-se à cultura em torno 

do universo feminino que as vê mais frágeis, e necessitando de maior proteção 

(FRANGELLA, 2004).  

Outra questão que incide na saída das mulheres da rua associa-se às situações em 

que muitas constituíram suas famílias com novos companheiros e, com isso, 

conseguiram a reinserção social e comunitária, e na medida em que procuraram abrigos 

muito mais que os homens na mesma condição. Durante a pesquisa de campo tive 
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encontros com algumas mulheres e, ao tentar contatá-las novamente depois de algum 

tempo, ouvi relatos de seus companheiros de rua de que foram abrigadas por escolhas 

próprias ou constituíram novas relações conjugais e, com isso, formaram novas famílias, 

incluindo terem moradias convencionais. 

Raça/cor autodeclarada  

Em relação à raça/cor autodeclarada, verificou-se um predomínio para parda 

(50%), com 25% da negra e 25% da branca. Dados estes semelhantes aos encontrados 

pela PNPPS, onde a maioria dos participantes também se declarou parda, e com 

percentuais menores para as outras raças/cores (BRASIL, 2009). Se somados as 

raças/cores negra e parda, conforme metodologia empregada pelo IBGE para estas 

definições de identidade étnico-racial (OSÓRIO, 2003), há indícios de uma 

predominância da raça/cor negra no estudo, perfazendo 75% dos participantes. 

Idade 

No que tange à idade da maioria dos participantes no momento do estudo, 

estavam na faixa etária entre 18 e 50 anos. Distribuindo-se as demais idades máximas 

entre 51 e 78 anos. Faixas etárias semelhantes foram encontradas no estudo de Schor e 

Vieira (2010), que traçou os principais resultados do perfil socioeconômico da 

População de Moradores de Rua da Área Central da Cidade de São Paulo. 

Anos de estudo 

No que se refere aos anos de estudo dos 23 participantes, 17 (85%) estudaram 

entre 2 e 8 anos, o equivalente ao ensino fundamental incompleto e ensino médio 

incompleto. Quatro participantes (15%) disseram ter estudado entre 9 e 16 anos, tempo 

que corresponde ao ensino médio completo e superior completo, conforme a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), a legislação que regulamenta 

o sistema educacional (público ou privado) do Brasil da educação básica ao ensino 

superior (BRASIL, 2005). Cabe destacar que um participante descreveu possuir ensino 

superior completo com formação em letras pela Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (UERJ).  Não houve analfabetos no estudo segundo os dados, o que desmistifica 

a visão simplista de que as pessoas em situação de rua não possuem estudo.  

Benefício social 

No Brasil existem 24.588 pessoas em situação de rua cadastradas no Cadastro 

Único do Sistema Único de Assistência Social. Desse total, 19.290 recebem o Bolsa 
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Família, no valor de R$ 72,00 (BOVE; FIGUEIREDO; CAMBA, 2015). Neste estudo, 

em relação ao recebimento de algum benefício social disponibilizado por programas de 

distribuição de renda e por programas sociais do governo, 22 pessoas, ou seja, 95% dos 

entrevistados informaram não receber nenhum benefício. Apenas um mencionou 

receber o benefício do Programa Bolsa Família (0,5%).  

Dados semelhantes foram apresentados em um estudo para mapear a população 

em situação de rua na Região Metropolitana de Porto Alegre (PROJETO ECOSOL 

POPRUA, 2017). É um número ainda muito pequeno, se considerarmos o expressivo 

número de pessoas vivendo nas ruas. Segundo a Pesquisa Nacional Sobre a População 

em Situação de Rua, 85% dos que vivem na rua não têm acesso a nenhum benefício 

governamental (BRASIL, 2008). 

Segundo uma pesquisa sobre a população em situação de rua em Brasília, 

Distrito Federal, realizada em uma amostra de 2,5 mil pessoas, 29,3% dos participantes 

do estudo declararam que nunca procuraram os benefícios; 22,4% desconheciam os 

benefícios; e 22,1% afirmaram que não tinham acesso por falta de prioridade ou 

interesse governamental (GATTI; PEREIRA, 2011). As pessoas em situação de rua 

deveriam ser alvo privilegiado dos programas, serviços e benefícios governamentais, já 

que possuem o perfil dos grupos focalizados para cobertura de tais ações. A falta de 

informação sobre as políticas e programas sociais revela grave falha dos governos em 

todas as suas esferas, já que é este que deve ir a busca da população, garantido a 

cobertura e a proteção de todos que necessitam (BRASIL, 2013). 

Documentação oficial  

 Em relação a documentos de identificação, apenas seis (26,08%) referiram 

possuir algum documento. A maioria, ou seja, 17 dos participantes (73,91%), relataram 

não possuir nenhum documento que os reconhecesse. A falta de documentação foi 

descrita pelos participantes tendo como principais motivos a perda em decorrência da 

mobilidade constante na rua, associada à falta de locais para guardá-los e ações dos 

Agentes da Segurança Pública que, quando da tentativa de retirá-los dos seus locais de 

permanência, na remoção dos seus objetos que utilizavam no dia a dia, como sofás e 

outros que julgavam necessários para o uso, recolhiam também seus documentos. 

Alguns narraram que acessaram as Assistentes Sociais do CRAS do território na 



93 

 

 

tentativa de obtê-los novamente e conseguiram, porém, sucessivas perdas desses 

documentos foram mencionadas.  

Esses números destoam de outras pesquisas que apresentaram maiores 

quantitativos de pessoas em situação de rua com documentação, podendo-se, assim, 

citar a Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua, publicada em 2009 

pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), que, em um 

universo de 31.922, somente 24,8% não possuíam nenhum tipo de documentação 

(BRASIL, 2009).  

Estado civil  

Em relação ao estado civil foram avaliadas suas relações conjugais em períodos 

que antecederam a ida para a rua, assim como ter filhos. Neste sentido, seis descreveram 

serem casados ou que mantiveram união estável (26,09%), 14 descreveram serem 

solteiros (61,87%), um era divorciado (4,35%), havendo um viúvo (4,35%). 

Filhos  

Quanto a ter ou não filhos, 14 (60,86%) disseram ter filhos, e nove (30,13%) 

disseram não ter. Em relação à quantidade de filhos, quatro participantes descreveram 

ter apenas um filho, um descreveu ter três, dois descreveram ter oito e sete descreveram 

ter dois filhos. Ressalta-se que os filhos mencionados não se encontravam na rua em 

companhia dos entrevistados.  

Grande parte possuía familiares na cidade do Rio de Janeiro, e eram procedentes 

da mesma cidade, porém 16 destes (69,53%) relataram terem rompido totalmente os 

vínculos familiares, e somente sete (30,43%) descreveram que ocasionalmente 

visitavam seus familiares, mantendo, assim, algum vínculo. Esses dados também estão 

próximos ao estudo realizado por Schor e Vieira (2010), onde 61% dos entrevistados 

descreveram ter filhos. A maioria tinha familiares na cidade do seu estudo, porém, não 

mantinha contato, o que pode se relacionar ao tempo em que estavam em situação de 

rua, ocasionando o rompimento dos vínculos familiares.  

Tempo de vivência na rua 

No que tocante ao tempo de vivência na rua, a maior parte, 16 dos participantes 

(69,56%), relatou estar em situação de rua entre 1 e 5 anos. Viver nas ruas não é, 

necessariamente, um processo temporário ou curto, alguns vivem nelas muitos anos, lá 

envelhecem, adoecem (e, às vezes, morrem) por condições infecciosas, crônicas e/ou 
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por causas externas, violência, pela falta de comida, pelo desalento e desânimo na luta 

pela sobrevivência (ENGSTROM, et al., 2019).  

Chama a atenção ter encontrado duas pessoas vivendo havia décadas na rua, 

nesse caso, dois homens, um com 20 anos e outro com 25 anos vivendo nos espaços 

urbanos. E, corroborando com as autoras citadas, foi perceptível a degradação humana 

que os acompanhava em consequência deste tempo vivido na rua, em decorrência da 

precariedade de vida que enfrentavam no cotidiano.  

O tempo mínimo na rua variou entre 30 dias e 6 meses, e com o máximo de 25 

anos. Estes dados foram próximos aos encontrados em um diagnóstico da PSR de 

Governador Valadares (CAETANO; FERNANDES; COSTA, 2016). 

Origem e motivações para a rualização  

A respeito dos locais de origem dos participantes antes de irem morar na rua do 

bairro de Santa Cruz, todos mencionaram serem procedentes de áreas urbanas. A 

maioria, 13 pessoas (60,83%), descreveu ser residente do próprio Município do Rio de 

Janeiro e viver em bairros variados da cidade. Cinco (21,73%) dos entrevistados 

descreveram que eram de outras cidades do Estado do Rio de Janeiro (São João de 

Meriti, Belford Roxo, Duque de Caxias e Miguel Pereira), um (4,35%) era procedente 

de Muriqui, distrito de Mangaratiba. Um participante (4,35%) descreveu seu local de 

origem como Magé, baixada fluminense do Rio de Janeiro, e três eram de outras 

cidades, como João Pessoa, da Paraíba, e dos Estados de Minas Gerais e Bahia 

(13,04%). Ressalta-se que todos, antes de escolherem Santa Cruz para permanecer 

naquele período, por suas características nômades vagaram por muitas outras regiões da 

cidade do Rio de Janeiro.  

Esses dados corroboram com o Relatório Gerencial da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social (SMDS), publicado no Rio Estudos nº 121, em outubro de 

2003 (COLEÇÃO ESTUDOS DA CIDADE, 2003). Nele, os dados apresentados 

demonstram que grande parte das pessoas abordadas no estudo era originária do próprio 

Município do Rio de Janeiro, com um quantitativo grande de indivíduos pertencentes ao 

bairro de Santa Cruz.  

Em relação ao fenômeno de rualização, este não pode ser atribuído a uma única 

causa (PRATES, JC; PRATES FC; MACHADO, 2011). Os motivos que levaram essas 

pessoas a viverem na rua são diversos. A grande maioria, 11 dos participantes (47,82), 
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descreveu problemas familiares. Cinco (21,73%) relataram problemas relacionados ao 

uso de álcool e/ou outras drogas. Quatro (17,39%) relataram terem sido expulsos de 

algumas comunidades da zona oeste por terem tido envolvimento com o tráfico de 

droga, ou cometiam delitos e, com a tomada e domínio por milicianos destes territórios, 

foram morar na rua. Um (4,35%) entrevistado descreveu que o motivo que o levou a 

viver em situação de rua, foi a perda de entes queridos, e três (13,05%) descreveram que 

passaram a viver em situação de rua por causa da vivência do desemprego, fato que 

ocasionou muitos problemas e conflitos por não conseguirem manter o sustento 

familiar.  

Em 2008, a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro elaborou um 

relatório final da comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar a ação de 

milícias no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, e muito se discute neste documento o 

poderio das milícias na cidade e suas faces de ações dentro das comunidades, e cita a 

expulsão de moradores das suas residências (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2008). 

Os dados do presente estudo se aproximam daqueles encontrados na pesquisa 

realizada pelo Departamento de Ciências Sociais da UERJ, durante os meses de maio e 

junho de 1999. Este estudo, com 71 bairros da região metropolitana do Rio de Janeiro, 

encontrou que a rualização é devida a questões de violência dentro das comunidades, 

fato que determina que muitas pessoas sejam expulsas de suas casas e passem, assim, a 

viver em situação de rua (RODRIGUES; SILVA, 1999). Também Saldanha (2014) 

identificou que algumas pessoas estão em situação de rua em decorrência das ameaças 

de milícias ou traficantes que as obrigaram a sair de suas casas, impedindo o retorno 

para os locais em que moravam. 

Síntese dos dados do perfil sociodemográfico dos participantes 

 Sintetizando os dados apreendidos do perfil sociodemográfico dos participantes, 

eles permitiram nos aproximarmos um pouco mais das suas trajetórias de vida e, 

também, da sua concreta realidade. Os dados apontam que, nas ruas do bairro de Santa 

Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro, congrega-se um perfil predominantemente de 

indivíduos do sexo masculino, negros, jovens/adultos, com escolaridade equivalente ao 

ensino fundamental e/ou médio incompleto. Na sua grande maioria, não recebiam 
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nenhum benefício social disponibilizado por programas de distribuição de renda e por 

programas sociais do governo. 

A maioria não possuía nenhum documento oficial que os identificasse no país. 

Eram solteiros com filhos, vivendo em situação de rua entre 1 e 5 anos. Todos 

procedentes de áreas urbanas, ex-moradores principalmente do Município do Rio de 

Janeiro, e que tiveram como causa do processo de rualização, principalmente, 

problemas familiares diversos.  

 

5.1.1 Análise etnográfica na perspectiva dos nativos: a produção das categorias 

5.2 Categoria 1: Modos de viver e sobreviver na rua  

“Não falem de nós sem nós” 

Maria Lúcia Pereira 

 Ex-Coordenadora do Movimento 

  Nacional População de Rua 

 

Neste capítulo objetiva-se descrever algumas das disposições relacionadas ao 

modo de vida da população em situação de rua e seu contexto. Para tanto, é apresentada 

a produção de dados gerada pelo extenso trabalho de campo, tendo como pano de fundo 

as conexões efetuadas por meio de entrevistas e observações diretas dos cotidianos dos 

nativos e que sustentam estes achados etnográficos.  

Assim como Kuns; Heckert e Carvalho (2014), quando que se propuserem a 

estudar os modos de vida da população em situação de rua em Vitória/Espírito Santo, no 

Brasil, busquei esquadrinhar os modos de vida dessas pessoas de maneira a não 

naturalizar as mazelas determinadas pelo ostracismo em que viviam no cotidiano. E, da 

mesma maneira, não moralizar ou romantizar os encadeamentos de sucateamento da 

vida com que compartilhavam suas vivências, mas despersuadir meu olhar para manhas, 

astúcias e táticas de vida e sobrevivência criadas por essas pessoas na conjuntura do 

habitar a rua. Assim, procurei percorrer os traçados que efetuavam nas veredas do 

cenário estudado, me posicionando como ouvinte e aprendiz de suas histórias por meio 

das inúmeras narrativas a mim compartilhadas, tateando seus modos de viver. 

As ruas do bairro Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, têm sido cada dia 

mais habitadas por pessoas que, por motivos diversos, deixaram seus lares e fazem da 

rua seus locais de moradia ou de passagem. Este território, em decorrência de ter a 

Unidade Municipal de Reinserção Social (Rio Acolhedor), passou a receber uma 
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expressiva quantidade de pessoas que vivem na rua. E, do ponto de vista do modelo de 

sociedade vigente, em virtude disso, descortina-se para uma imagem reducionista e 

simbólica que sugere um estereótipo social sobre esse grupo de pessoas.  

A rua tem sido pensada muitas vezes como refúgio de indivíduos com traços 

ligados à vadiagem, mendicância e marginalidade. Ao passo que, ao olharmos para 

“dentro dela”, a rua nos visibiliza outra realidade em torno dos seres que a habitam e 

ali contextualizam suas existências. Muitos deles foram gerados pela desigualdade de 

sociedades que não oferecem condições de desenvolvimento, encarcerando-os em um 

modelo de exclusão complexo de debelar e de se reinserir socialmente (LISBOA, 2016). 

Muito deste imaginário social advém de um constructo social relacionado à 

imagem de indivíduos sobrantes entendidos como inúteis, improdutivos, vagabundos e 

preguiçosos. Dessa forma, são estigmatizados por não estarem inseridos no mercado 

formal de trabalho (RODRIGUES, 2017). 

A PSR é díspar, ou seja, não apresenta características homogêneas nos seus 

modos de produzir a vida. Apresenta texturas heterogêneas formadas por uma junção de 

elementos associados com suas experimentações efêmeras. 

Minha presença entre eles no primeiro momento, de certa forma, rompia o que 

eu entendia como “invisibilidade”. Contudo, com olhar mais atento, observei que não 

se tratava de seres invisíveis que vagavam pelas ruas. Possuíam características próprias 

e ainda prevalecia o estereótipo de nômades urbanos nos seus modos de se relacionarem 

com a rua: roupa esfarrapada, corpo com sinais de sujidade e com problemas de pele, às 

vezes abrindo em feridas e marcado por cicatrizes; unhas das mãos e dos pés 

enegrecidas, compridas e, por vezes, deformadas; dentes em parte caídos, em parte 

cariados; cabelos “ensebados”, olhos congestionados, e outros. São signos genéricos 

que contam a trajetória social, e tornam evidente que esses indivíduos fazem parte da 

população pobre que habita as ruas (MAGNI, 1994). 

Acrescido a isso, são facilmente percebidos quando abordam as pessoas pedindo 

dinheiro e alimentos ou quando são expulsos dos seus locais de permanência pelos 

“Agentes da Segurança Pública”. Essa questão incide na naturalização social 

(GOFFMAN, 1975) que suas presenças ocasionam às demais pessoas da sociedade que 

possuem, na sua constituição, modos de vida e regras ditas como “normais”. Costuma-

se associá-los a um fenômeno natural dos grandes centros urbanos, e menosprezam sua 
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existência, e, sobretudo, são comparados a indivíduos incapazes, com definições de 

caráter constituído por uma identidade deteriorada.  

Faz-se importante ressaltar que, ao catalogá-los de uma forma estigmatizante, 

sugere-se, com efeito, que a sociedade não muda sua percepção e significação agregadas 

aos residentes da rua e esta cristalização os faz cada vez mais excluídos em diversas 

esferas importantes no contexto social, inclusive, os tornando ainda mais vítimas de 

complexos processos de invisibilidade para as políticas públicas no país.  

As ruas os transformam, e eles transformam as ruas com seus diferentes modos 

de realizar seus movimentos, itinerários, cores, cheiros, e suas formas de 

apresentação.  A rua aproxima as pessoas ou instituições que querem “ajudá-los”. 

Entretanto, causam repulsa, nojo e medo para aqueles que pensam que serão vítimas de 

roubos, furtos ou violência durante alguma abordagem por parte dessas pessoas.  

Suas presenças descortinam olhares, ou os encarceram em um processo de 

indiferença ou simplesmente são ignorados em seus habitués, como se seus corpos se 

descompusessem pelo tempo, e se transformassem em monumentos lapidados por 

naturalizar suas presenças em um processo de exclusão de suas vivências nos espaços 

urbanos.  

Em vários momentos participando de encontros com os grupos, percebi que os 

transeuntes, de certa forma, me viam como um “exótico”, talvez pelo meu trato pessoal 

ser diferente dos demais do grupo, apesar de minhas vestimentas terem sido pensadas 

para estar com eles e não causar afastamentos.  

Com o decorrer dos dias observei que não mais me estranharam.  Parecia que me 

viam agora como um “nativo”. A impressão era a de que eu tinha sido “naturalizado”. 

Eu já fazia parte da “paisagem” daquele lugar e passei a ser um igual. Em dado 

momento, um religioso passou por nós e cumprimentou todo o grupo com uma 

saudação de paz, e apertou a mão de cada um, inclusive a minha. Foi comprovado que 

eu tinha sido incorporado ao grupo como um deles.  

As pessoas em situação de rua com as quais tive encontros eram homens e 

mulheres que invadiam com seus corpos os lugares da rua e, ao mesmo tempo, eram 

invadidos e marcados por esses espaços. Insistiam e persistiam em viver em condições 

aparentemente rudimentares, em um cenário ora mais fixo e concreto, com paredes 
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pichadas e sujas e com marcas do tempo, ora em um cenário móvel, dinâmico, com uma 

junção de movimentos, cores, sabores, sons, tatos, paladares. 

O viver dessas pessoas é constituído por relações com seus pares de rua e, 

mutuamente, compartilham dias e muitas horas e, geralmente, pouco se relacionam com 

os transeuntes (os que por eles passam, mas que parece que não os veem). O que se 

observa é a vigência da negação velada por parte de muitos em relação aos que vivem 

na rua. Decerto, muitos buscam manter atualizados os distanciamentos com este grupo 

social.  

Esse distanciamento dá origem a “guetos”. Observa-se que existe um muro 

imaginário que separa as pessoas em situação de rua das demais pessoas da sociedade. 

Poucos transitam nos lugares onde estes se encontram ou é menor o fluxo de pessoas 

que circulam nestes espaços. Talvez pelas representações que os orientam de que os que 

vivem na rua podem carregar algum desvio de caráter e representarem ameaças ou 

repulsa pela condição de pouca higiene. Como descrevi em uma das minhas anotações 

de diário de campo: 

Cena 1: Praça do Ringue – 1º de março de 2019. É uma manhã 

de verão escaldante e o bairro de Santa Cruz parece “ferver”. 

Encontro-me com um grupo de seis pessoas. Todos são homens 

que conversam coisas rotineiras. Observo que, apesar de esta 

praça ser um espaço de grande movimento de pessoas (local 

onde as pessoas em situação de rua permanecem), são poucos os 

transeuntes que acessam esta região. Esta situação chama a 

atenção por observar que, muito próximo dali, na rua ao lado, 

havia um movimento maior de pessoas que circulavam. Quis 

saber o que pensam a respeito desta minha observação e, 

perguntando a um jovem próximo, assim narrou-me: 
Esse pessoal tem medo da gente, pensa que vamos roubar eles. 

Acreditam que todo mundo que mora na rua é ladrão, e tem nojo da 

gente também. Aqui tem pessoas honestas, a maioria trabalha e lutam 

para mudar de vida (Carlos). (Diário de campo) 

 

O olhar que os transeuntes dirigem a quem mora na rua é outro motivo de 

sofrimento. Pode ser de medo, raiva, piedade e, sobretudo, o não-olhar. Raramente é um 

olhar que busca interagir em regime de igualdade (SOUZA, 2008). A forma com a qual 

a sociedade representa e categoriza essas pessoas e os atributos a elas correlacionados 

pode ser entendida como estigmatizante, referente aos seus modos de existir e coexistir 

nos espaços urbanos. Assim, não são acreditadas em suas potencialidades de mudança 
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de contexto de vida. São indivíduos sobrantes e desnecessários a este modelo de vida 

social (GOFFMAN, 1975).  

Acresce-se a estas questões o processo que vivenciam de culpabilização 

produzido por muitas pessoas, e ligado à condição social em que vivem, mesmo que 

busquem maneiras de mudar suas biografias: 

Na rua somos marginalizados, embora a gente não queira, nós somos 

marginalizados. Eu vou muito ao CAPS para fazer tratamento para 

deixar as drogas. Eu uso cocaína, crack e álcool. Ainda não consigo 

ficar livre das drogas, mas estou tentando. Eu lavei o banheiro ontem 

de um bar para arrumar um dinheiro para comprar um café hoje. Eu 

trabalho: “garimpo” e vendo algumas “peças”. (César) 

É da rua que eu tiro meu sustento, quando sobra alguma coisa, eu vou 

tomar umas biritas, mas meu foco mesmo é o trabalho. Eu quero ser 

reconhecido pela sociedade. Para eles, todos os moradores de rua são 

mendigos e ladrões, mas não somos. (Roberval) 

Dessa maneira, são compreendidas com características que a sociedade não 

reconhece como socialmente integrantes, restando-lhes, pois, a negação de parte 

constitutiva social (COSTA; JÚNIOR, 2017). 

Também foram comuns os relatos de sentimentos de culpa e decepção causados 

às famílias, como mostra o relato:  

Eu fui o único que teve estudo na família. Fiz faculdade de letras e 

pós-graduação em literatura estrangeira na UERJ. Eu também era 

militar e fui paraquedista. Só que eu fiz tudo ao errado, eu não 

correspondi à expectativa da minha família. Eu realmente fui um 

fracasso, as drogas me levaram para a rua (fala com tristeza, abaixa 

a cabeça, e chora). (César) 

 

Muitos remetem o significado de suas relações na rua ao sagrado e à 

religiosidade. Das narrativas que ouvi, muitas atribuíram uma relação com Deus ao 

objetivo de encontrarem forças para sobreviver, mudarem seu contexto de vida e 

superarem as dificuldades cotidianas:  

Eu tenho que ter muita calma, muita paciência, e acreditar em Deus. 

Para o homem muitas coisas são impossíveis, mas para Deus tudo é 

possível. Eu tenho muita fé nele. É a única coisa que não me deixa 

cair. Eu sou evangélico, vou à igreja sempre. Tenho fé em Deus que 

vou mudar de vida. (Jorge) 

Na rua você sente muita falta da família, mas, se Deus quiser, Deus 

vai operar e vou ter minha família de volta. (Alcântara) 

Outro dia eu passei mal ali em cima, aí eu falei com meu 

Deus:  podia aparecer um carro aqui para me levar lá no Pedro 

II, que eu não estou aguentando andar. Deus foi tão bom que 
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me ouviu.  Parou um moço em um carro, ficou me olhando... Ele 

devia ser crente ou macumbeiro, das duas ele é (dá risadas). Ele 

perguntou: “O senhor está passando mal?”. Eu falei: Acho que 

a minha pressão está alta, estou sentindo muita falta de ar. Ele 

falou: “Entra no carro, que eu te levo ao hospital.” (Freitas) 

São poucos os estudos brasileiros que tratam deste aspecto no cotidiano destas 

pessoas. Em uma busca livre pela Internet, foram encontrados poucos dados. Estes 

estudos relacionam o imaginário religioso das pessoas em situação de rua, em um 

desvelar para a religião sob um prisma prospectivo no que tange à busca por dias 

melhores e uma resignação quanto ao seu destino (SILVA, 2014). Uma maneira de 

proporcionar a imersão desses sujeitos em condições de amparo e na construção de um 

sentido de vida sob a forma de sustentação motivadora e de superação, pautando-se ou 

não em preceitos religiosos (CASTRO; ANDRADE; CHERNICHARO, 2018). 

Os dados mostram que o contexto de vida destes indivíduos foi atravessado por 

trajetórias fortemente marcadas por vulnerabilidades sociais. Os processos de 

marginalização são mais complexos do que a ausência de lar para a PSR, e dizem 

respeito a trajetórias atravessadas por opressões, resultando em quadros de 

vulnerabilidade (MENDES, RONZANI, PAIVA, 2019).  

Essa questão conflui na história prévia que antecede o viver na rua para estas 

pessoas. A vulnerabilidade antecedeu suas idas para a rua e permanece (SOTERO, 2011) 

acompanhando-os de forma mais exacerbada pelas condições difíceis com que se 

deparam no cotidiano. As histórias de vida mostram que a vulnerabilidade social 

(FIORATI et al., 2016) e a exclusão preponderam na história familiar, percorrendo 

gerações passadas até a atual. 

Dentre as razões ou motivos atribuídos que os impulsionaram a viver em 

situação de rua, destacaram: conflitos familiares, perda de entes queridos, a dependência 

ao álcool e outras drogas: 

Minha mãe morreu, minha irmã morreu e meu irmão. Depois de tudo 

que aconteceu eu pirei, não quis saber de mais nada, vendi minha 

casa, fui morar na rua. (Amarildo) 

Eu fui morar na rua porque fiquei desempregado, eu sempre fiz o 

papel do homem da casa, mas, por causa dessa situação, a 

convivência com minha mulher ficou difícil. Por isso vim morar na 

rua, saí de casa sem rumo. (Alcântara)  

Eu fui morar na rua por causa das drogas! A convivência com minha 

família se tornou insuportável. Até minha mulher me largou.  Por isso, 

resolvi ir para a rua. Eu uso crack, cocaína, loló e bebo. Eu uso tudo!  
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Essas drogas desgraçaram minha vida. Acabou com meu casamento. 

(José) 

A maioria dessas pessoas, quando migrou para a localidade de Santa Cruz, era 

egressa de áreas urbanas próprias da cidade do Rio de Janeiro: Realengo, Bangu, 

Campo Grande, Barra da Tijuca e alguns bairros do centro e zona sul, e alguns de outros 

estados, como Bahia e Paraíba.  

Evidencia-se uma conjugação de outro perfil associado às características 

sociodemográficas das pessoas que vivem na rua no cenário estudado. É comum, por 

ocasião de grandes eventos que tomam lugar na pela cidade do Rio de Janeiro, o 

acolhimento de pessoas em situação de rua pelo Estado, mais especificamente pelos 

Serviços da Assistência Social da Prefeitura do Rio de Janeiro nos bairros turísticos da 

zona sul, norte e Central do Brasil.  

Desse modo, são retiradas de bairros turísticos da zona sul da cidade do Rio de 

Janeiro, da região norte e do espaço denominado Central do Brasil e, posteriormente, 

levadas para a Unidade Municipal de Reinserção Social e abrigadas.  Esta unidade 

localiza-se no cenário deste estudo, como já mencionado, em um bairro bastante 

distante de origem dos que vivem na rua. 

Sentindo-se agredidos em seus direitos de ir e vir e, por não se adequarem às 

normas institucionais deste Abrigo, ou por não se sentirem à vontade nessa instituição, 

muitos retornam às ruas. Alguns retornam para os bairros de origem, e muitos outros 

permanecem circulando nas ruas próximas da instituição acolhedora.  

Nos últimos anos observa-se, também, que alguns residentes das comunidades 

adjacentes ao centro do bairro de Santa Cruz tiveram algum conflito ou eram egressos 

do tráfico de drogas e, com isso, foram expulsos por milicianos de suas casas, ou 

fugiram com medo de sofrerem violências físicas e até a morte. Com isso, passaram a 

viver em situação de rua. Somado a esta questão, tem aqueles que foram abandonados 

ou tiveram algum problema na instituição de abrigamento que, assim, contribuiu para 

que retornassem para a rua, como mostram os depoimentos a seguir:  

Quando eu estive no abrigo acharam drogas perto da minha cama e 

me expulsaram. A droga não era nem minha, não me deixaram nem 

falar e me expulsaram. Por causa disso, eu voltei para a rua. (Maria) 

 

Vou te falar a verdade, eu estou na rua porque eu era o fiel (pessoas 

que vigiam a comunidade e avisam aos traficantes a entrada da 

polícia na comunidade) do movimento (comércio de venda de drogas), 

quando os milicianos entraram na comunidade, eu não tive escolha, 
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tive que sair de lá. Quem vai abrigar alguém que já foi do movimento? 

Eu não tive escolha, por isso estou na rua. (José) 

 

Na realidade estudada observa-se, que muitas pessoas passaram a viver em 

situação de rua não porque não davam sentido às suas vidas, passaram a viver em 

situação de rua pelo sentido do desejo de encontrar a liberdade para viver. Eram seres 

livres, seus corpos não cabiam nas caixas sociais, seus modos de viver não cabiam em 

protocolos, seus olhares não cabiam em molduras, ou eram pessoas em fuga dos algozes 

que lhes traziam dor e sofrimento no meio social que viviam. Neste sentido, a rua se 

lhes apresentava como um abrigo, um espaço de liberdade para serem eles mesmos e 

uma forma de estarem livres dos problemas sociais que os afligiam como pode inferir 

nos depoimentos:  

Moro na rua desde criança, eu vivia com a minha mãe, mas ela não 

gostava de mim. Ele me batia e sempre me mandava embora. Um dia 

eu fui e não voltei mais. (José) 

 

Eu prefiro a rua, porque eu estou livre, aqui ninguém me manda, só 

Jesus, entendeu! No abrigo tem a regra deles, tem hora para dormir, 

hora para comer. Eu não quero ficar preso não. (Roberval) 

 

A rua o que tem de bom é a liberdade! Ir e vir sem dar satisfação a 

ninguém. (Sinval) 

 

Embora muitos dos participantes atribuíssem a rua como uma forma de liberdade 

para suas vidas, durante vários momentos descreveram-me discursos contraditórios. A 

rua, apesar do pulsar das suas artérias representadas pelos meandros e seus contornos 

que sempre se desembocam em algum lugar, ela confere uma diversidade à vida: para 

algumas pessoas traz o vazio dos seus encontros. Essas pessoas incansavelmente 

necessitam ressignificar suas vidas com algo que faça sentido para sua existência. Para 

outros já é o encontro, a liberdade. 

Embora sintam a necessidade de romper modelos socialmente construídos, 

buscam seu lugar no mundo habitando os espaços da rua e não se prendem a regras, mas, 

em alguns momentos, sentem a necessidade de legitimar suas identidades neste padrão e, 

novamente, buscam se enquadrar (reenquadrar) por meio do trabalho, do desejo de 

constituir (reconstruir) uma família e ter novamente um lar.  

Há de certa forma, um esforço para o rompimento com o passado e suas histórias. 

Porém, sentem a necessidade viver novamente na conjuntura do modelo que tentaram 

desfazer para suas vidas.  
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Foi comum ouvir sobre o vazio de viver na rua e associados a isso, a falta de 

perspectiva para o futuro, falta dos trabalhos formais e necessidade de reconstruir sua 

vida com uma esposa, marido, ter uma casa e filhos: 

Eu quero voltar a ter uma casa, na rua você tem liberdade, mas viver 

em uma casa é melhor, quero ter meus filhos e na rua não dá para ter 

filhos. (Filomena) 

 

Um dia na rua parece uma semana. Você sente falta de um banho, 

sente falta de escovar os dentes. Sente falta da cama. Sente falta da 

família, mas, se Deus quiser! Um dia Deus vai operar, e vou ter 

minha família de volta. (Alcântara) 

 

Para os residentes da rua muitas vezes ocorre necessidade de mudança de 

comportamentos e reconstrução de modelos aos que chamam de “iguais” da sociedade. 

A impressão que dá é que este conflito se constrói a partir da importância de serem 

aceitos e de terem um espaço de visibilidade novamente. Visto que, com frequência, o 

contexto de exclusão é atualizado, fazendo-os sentirem-se desacolhidos, com a sensação 

de despertencimento. A exclusão social se inicia no âmbito da família, pois, sem 

proteção por parte desta primeira instância social, as chances de vulnerabilidade se 

alargam, causando a perda dos vínculos, de solidariedade e pertencimento (ESCOREL, 

1999). 

Observando os recém-chegados à rua, constata-se que existe uma espécie de rito 

de passagem para se viver em situação de rua. No início desse processo, esforçam-se 

para manter suas identidades com a conjuntura formal da cultura que apreenderam e, 

com isso, buscam manter alguns costumes, como manterem-se asseados e 

desvincularem-se de grupos com características de pessoas da rua. No entanto, o tempo 

é um fenômeno crucial e estrutural para a construção de suas novas identidades (ROSA; 

CAVICCHIOLI; BRÊTAS, 2005), com o passar dos dias, percebe-se uma ruptura com 

seus modus vivendi, e aos poucos vão adquirindo a cultura e o estereótipo de seres de 

rua. Progressivamente vão sendo moldados à sua “nova” identidade, em processos 

determinantes para o prolongamento e permanência do viver na rua. 

Se é tão amargo e difícil o viver na rua, o que os fazem insistir nestes ambientes 

observáveis como rudes e que não conferem dignidade? A grande maioria tem na sua 

constituição identitária a cronificação do ser uma pessoa em situação de rua. Os 

depoimentos apontam nesta direção:  
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Eu quero que meus familiares tenham a vida deles, eu não quero que 

eles se envolvam na minha também. Eu sou da pista, então, tem que 

respeitar meu espaço. Eu sou da rua, sou morador de rua. (José) 

 

Minha mãe pede para eu voltar a morar com ela, mas não quero 

voltar para a casa, agora eu vivo bem na rua, eu sou morador de rua. 

(Carlos)  
 

Em busca da liberdade muitos não conseguem se reestruturar dentro dos padrões 

e regras socialmente aceitas. Muitas destas questões são geradas por costumes 

adquiridos no viver em logradouros públicos. A comiseração, de certa forma, contribui 

para isto, visto que a provisão de meios como doações de alimentos e outros meios, lhes 

confere mecanismos de sobrevivência. Tem os que atribuem a sua permanência na rua a 

não se adaptarem às regras de instituições de abrigamento: 

Eu não gosto de ficar no abrigo, já fiquei lá, mas a gente fica muito 

presa, tem horário para tudo, vivem te falando o que você tem que 

fazer. (Sílvia)  
 

Eu já fiquei várias vezes em abrigos, mas é muito ruim. É cheio de 

regras, um monte de coisas para fazer. (César) 

 

Observei que as pessoas em situação de rua com as quais interagi viviam em um 

contexto social que as tornava adaptáveis e fortes com as personalidades que adquiriram 

em decorrência do impregnar que enraizaram em suas vivências, os produzindo como 

seres da rua (ROSA; CAVICCHIOLI; BRETAS, 2005).  

Essas características advêm de um processo no qual seus corpos foram 

submetidos às condições “perversas” em decorrência de viverem em um ambiente quase 

inóspito, com privações e condições mínimas de subsistência, a comparar com os 

demais seres sociais ditos “comuns”, que de um modo geral possuem recursos próprios 

ou meios das políticas públicas para os ajudarem a sobreviver. Fatos estes que 

evidenciam os processos de resistência, enfrentamento e ressignificação experienciados 

por essas pessoas (CUNHA et al., 2017). 

Embora essas pessoas tenham características fortes, construídas pela junção de 

elementos conjugados ao tempo na rua e à aridez da arquitetura urbana, são carentes de 

afeto e atenção. Os diálogos com elas evidenciaram que muitas aproveitaram os 

encontros com o pesquisador para se sentirem em um espaço de “divã”. Um tipo de 

“terapia informal”, onde falavam de suas dores, aparentemente da alma, relacionadas às 

sensações negativas das experiências que as afligiam.  
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Houve momentos nos quais choraram ao lembrarem-se de suas famílias. 

Expressaram suas raivas por terem sido abandonadas por elas, pela ruptura dos vínculos 

que a rua ocasionou, dos seus anseios e perspectivas para o futuro ou a falta de 

perspectiva. Sentimentos presentes no depoimento a seguir, como demonstrado em uma 

das entrevistas.  

Na rua você não tem com quem conversar direito, abrir seu coração, 

nem todo mundo tem a capacidade de escutar, entender, ajudar... 

todos nós precisamos de uma palavra de carinho. É bom ter alguém 

para falar comigo e tentar me ajudar. É difícil ter alguém como o 

senhor, que senta com a gente para conversar. Às vezes sinto falta da 

minha família, mas a vida às vezes é cruel e nos afasta, não tenho 

mais contato com eles. (Amarildo) 

Talvez essa necessidade de falar esteja ligada e venha à tona por terem 

dificuldades em acessar os serviços de saúde mental do sistema público de saúde. Este 

fato é corroborado pelas barreiras de acesso para serem acolhidas e ouvidas, uma vez 

que estes serviços, geralmente, apresentam fragilidades neste sentido (BORYSOW; 

FURTADO, 2014). Ou talvez seja pelo lapso de tempo que ficam sem conversar e 

compartilhar seu cotidiano com pessoas “diferentes”, ou por não confiarem e se 

sentirem à vontade para “desnudar-se” para seus companheiros de rua. 

Muitos deles, durante os encontros, atribuíram sentidos da falta das coisas 

simples que deixaram para trás: do aconchego, da família e do lar, a saudade de tomar 

banho quente em chuveiro, do uso do vaso sanitário, do cheiro da comida que exalava 

da cozinha da casa, do latir do cão quando chegavam à casa, dentre outras emoções 

subjetivas “salvas” em suas memórias, como bem descritas nos depoimentos:  

O mais difícil, também, na rua, é a falta da família. Olha, o dia passa, 

mas, quando chega à noite, e você olha todo mundo na mesma 

situação sua você, sofre duas vezes, por você e pelos colegas que 

estão do teu lado. Sinto a falta da minha casa, a falta de um banheiro, 

a falta de um banho quente, a falta de uma boa cama, sinto falta até 

de ouvir meu cachorro latindo quando eu chegava em casa e do 

cheiro da comida que minha mulher fazia. (Roberval) 

Não pode é deixar a tristeza tomar conta. Eu começo a lembrar da 

família, sinto falta da minha família (...) (Filomena) 

Eu sinto falta aqui é de amor, de carinho, em si, da minha família 

também. Se a família não ajudar, quem vai ajudar? Difícil, né! Eu 

tenho um irmão que saiu de casa, dois anos antes de eu sair. Se você 

me perguntar, durante estes 20 anos, cadê meu irmão, eu não vou 

saber te dizer, sinto saudades... (César) 

Na rua você sente falta de uma geladeira, de um fogão, de uma água 

gelada. (Sérgio) 



107 

 

 

As pessoas em situação de rua, geralmente, vivem em grupos, poucas são as que 

vivem sozinhas. As pessoas que optam por viver sozinhas parecem ter algum transtorno 

mental, ou por suas características solitárias e arredias de viver em grupo. Certa vez, 

avistei um senhor na chuva. Aproximei-me dele, mas não foi possível estabelecer um 

diálogo, pois o mesmo tinha conversas desconexas. E narrou um discurso confuso, 

como descrevo no trecho abaixo: 

O que o senhor está fazendo na chuva? Não acha melhor ir para 

baixo de uma loja? Ele responde: “Estou esperando o navio 

passar...”.  
 

Santa Cruz é um espaço urbano onde não há ponto/atracadouro para embarque 

marítimo. Essas palavras me fizeram sugerir que esta pessoa poderia trazer em suas 

memórias alguma experiência relacionada ao mar e, na confusão do seu imaginário, 

trouxe à tona a espera de um encontro. Durante minhas trajetórias na rua, sempre 

encontrava este indivíduo no mesmo lugar, com olhar perdido no horizonte, como se 

estivesse à espera de algo que nunca chegava.  

Em outro momento havia um senhor sentado também sozinho em frente a um 

supermercado da localidade. Os funcionários estavam compadecidos com o homem 

sentado em frente à loja. Ao me aproximar, percebi que ele também não conseguia 

estabelecer a comunicação, parecia oscilar entre a lucidez e a confusão mental.  

Talvez as pessoas que apresentem algum transtorno mental também optem por 

ficarem sozinhas por causa da difícil adaptação em grupo, e por não conseguirem se 

socializar com seus pares de rua. 

Assim como Frangella (2004), observei que a formação de grupos de indivíduos 

em situação de rua é norteada pela espacialidade e pela temporalidade, que se pautam na 

mobilidade contínua e na inconstância. Tem aqueles indivíduos que reestruturam suas 

novas famílias na rua: adquirem noivas e esposas e maridos. No entanto, trocam de 

parceiros(as) com frequência. Principalmente os homens; e este fato pode ser em 

decorrência de as mulheres geralmente permanecerem na rua por menos tempo, se 

comparadas ao sexo masculino. São relações que se resumem a interações, ou seja, 

relações limitadas no tempo (HINDE, 1997). 

Quando as condições familiares não são favoráveis, os vínculos afetivos tornam-

se fragilizados, o que faz essas pessoas buscarem na rua um espaço onde possam 

construir outros vínculos, com pessoas em situações parecidas, mesmo diante da 
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precariedade (CAMPO; CUNHA, 2016). No entanto, estes novos arranjos nem sempre 

suprem a falta dos familiares, e as relações frágeis marcadas pela convivência forçada 

podem ser geradoras de conflitos e incapazes de promover o pertencimento (BOWER; 

CONROY, 2018). 

De modo geral, socializam-se em torno de brincadeiras, risadas e 

compartilhamentos de alimentos e de drogas. Evidenciei esta socialização em vários 

momentos, e vários descrevi em meu diário de campo, como apresento em um trecho a 

seguir: 

Cena 2: Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2018. Era uma tarde 

de calor muito forte em Santa Cruz, o termômetro digital da rua 

aponta para 38º C. Entre muitos lixos, um monte de cobertores, 

roupas secando sobre o gramado, me deparo com um grupo na 

Praça do Pirulito, próximo à Igreja Católica Nossa Senhora da 

Conceição. Eram quatro homens e uma mulher jovens. Durante 

o tempo em que permaneci com eles, presenciei o compartilhar, 

em vários momentos, de cigarros, de maconha, bebidas e 

alimentos. Um dos homens perguntou se eu fumava maconha e 

acende o cigarro... dá umas tragadas e me oferece. Respondi que 

não fumo maconha e agradeço, mas digo que não me 

incomodava o fato de eles estarem fumando perto de mim. Em 

tom respeitoso, fala que, se estiver incomodando, ele apaga. 

Repito que não me incomoda. O cheiro me incomodou muito. 

Foram vários momentos em que eles utilizaram a droga na 

minha presença, mas optei por não interferir em seus costumes, 

em suas rotinas. O uso de todos os tipos de drogas entre eles é 

um hábito cultural e aceitável. (Diário de campo) 

 

No que tange às suas práticas sexuais, percebi, pelo modo com que se 

comportavam e pelas conversas observadas, que se tratava de um grupo com perfil 

predominantemente heterossexual na escolha dos seus pares. Embora eu tenha ouvido, 

por meio das brincadeiras, que alguns do grupo costumavam relacionar-se com homens 

e profissionais do sexo masculino (travestis).  

De acordo com uma Pesquisa Censitária da População em Situação de Rua 

realizada, em 2015, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, estimava-se, com 

95% de confiança, que entre 5,3% e 8,9% da população em situação de rua 

pertencessem à comunidade LGBT.  

Há mais pessoas da população LGTB exercendo a mendicância e atividades 

marginalizadas (prostituição, venda de drogas e roubos). Estas apresentam condições de 

saúde precárias e o número de doenças que as afetam é maior do que entre os 
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heterossexuais; há, também, indícios de que seja maior a proporção de portadores de 

HIV e tuberculose. De um modo geral, tanto entre os acolhidos como entre os 

moradores de rua, a população LGBT parece sofrer mais agressões do que a 

heterossexual (SÃO PAULO, 2015). 

Os dados apresentados por este estudo refletem a realidade de um grupo de 

pessoas marginalizadas dentro de grupos marginalizados. A População de Rua LGBT 

parece muito mais invisível, se comparada ao total de pessoas em situação de rua, de um 

modo geral. Grande parte desta situação se deve à maneira oculta com que vive nos 

logradouros públicos. As pessoas em situação de rua, pelo que observei, não se sentiam 

constrangidas para falar sobre suas questões de sexualidade. Talvez alguns da 

comunidade LGBT omitissem alguns aspectos das suas escolhas sexuais, também por 

medo de serem vítimas de mais uma forma de preconceito. 

O relato do uso de preservativo masculino foi comum entre as pessoas em 

situação de rua. Por uma participante foi informado o uso de anticoncepcional injetável, 

este fornecido em uma Clínica de Família: 

Eu costumo ir à Clínica de Família para tomar a injeção de 

anticoncepcional a cada três meses, passo na consulta com o 

enfermeiro e pego na farmácia, na rua não dá para ter filho, quero 

ajeitar minha vida primeiro. (Maria) 

Os encontros para as relações íntimas normalmente são em locais mais ermos, 

como as ruas desertas. E tem aqueles que preferem economizar seus ganhos, “retirados 

na rua”, para pagar por motéis de baixo custo, como relataram em alguns depoimentos: 

Quando a gente arruma uma mulher e quer namorar, a gente faz ali 

mesmo, embaixo das cobertas. Eu tenho três lençóis, troco, deixo tudo 

limpo, mas em que ser na hora em que não tem gente na rua. (César) 

 

Eu nunca namorei na rua, só namorei no hotel ou na praia. Para você 

sair com uma mulher tem que ter dinheiro. Eu às vezes economizo um 

dinheirinho e, quando pinta uma mulher, vamos num motel baratinho, 

ou na praia de madrugada, quando eu estou na Barra. (Jorge) 

 

Um estudo realizado por Pinto et al. (2014) também aponta o uso de 

preservativos pela maior parte dos sujeitos que foram entrevistados. Outro estudo 

realizado por Lima e Amadei (2017) aponta a falta de adesão às medidas de prevenção 

às ISTs/AIDS com o uso de preservativos por pessoas em situação de rua. Esse estudo 

apontou que o fato de muitas pessoas não utilizar preservativos se deve ao 
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desconhecimento sobre sua verdadeira função, que é a de prevenir as ISTs/AIDS e não 

apenas uma gravidez indesejada.  

Há também outros motivos que merecem destaque em relação ao uso de 

preservativos: alguns relatam não o utilizarem, pois ou atrapalham a relação sexual, ou 

por estarem sob o efeito de álcool ou drogas e esquecerem, não tendo total consciência 

de si no momento do ato. 

O viver na rua não se garante com práticas de isolamento e sem trocas, faz-se 

necessário tecer redes de solidariedade. Quem cai na rua não tem como viver sozinho. 

(KUNZ; HECERT; CARVALHO, 2014). No que trata das suas convivências em grupo, 

normalmente estabelecem códigos não descritos, porém implícitos. Valorizam a 

honestidade para com aqueles com quem dividem os espaços. Os que cometem delitos, 

como roubos ou furtos, são expulsos das malocas. As mulheres dos homens do grupo 

têm de ser respeitadas, caso ocorra abuso, o indivíduo que transgrediu a regra sofrerá 

agressões físicas. Os alimentos e drogas adquiridos têm de ser compartilhados (KUNS; 

HECERT; CARVALHO, 2014). 

Estando entre eles, percebe-se que suas vidas não se resumem em vadiagem, 

mendicância ou somente ao uso de drogas. Não se resumem em vazios. Seus dias 

decorrem de um esforço árduo para a sobrevivência do que a rua lhes proporciona, do 

que é possível obter através de um esforço solitário, ou de processos mútuos construídos 

em grupo.  

Os modos de produção de vida dessas pessoas na rua não são estáticos, modelam 

suas táticas de busca por recursos de acordo com suas experiências pessoais em 

decorrência das dificuldades que enfrentam no cotidiano e meios para superá-las. A rua, 

de certa forma, lhes apresenta modos de sobrevivência. A busca por essa subsistência, 

observei que é a força motriz que os impulsiona, apesar das tantas adversidades 

atravessadas em seus cotidianos, numa junção de elementos concretos e subjetivos. 

Adaptam-se e se organizam e ressignificam o seu dia a dia de acordo com sua realidade. 

Poucos são os que não se organizam, vivem do que a rua lhes oferece de 

acordo com as oportunidades apresentadas por ela: 

Eu fico aqui sentado, não tem nada para fazer. Hoje eu já tomei café, 

passou uma carreata ontem e guardei o café para hoje, não tem 

comida todo dia. Às vezes as pessoas passam e dão. Na rua você tem 

que esperar as coisas acontecerem. (Ivo) 
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Muito desta cristalização para a vida é possível que advenha de um processo de 

exclusão, da marginalização social, incluindo as dificuldades de se reinserirem no 

mercado de trabalho ou em outras atividades que os tornassem seres produtivos.  

Foi interessante observar que os grupos daquele território realizavam uma 

espécie de mapeamento dos locais onde obtinham recursos. Um tipo de itinerário que 

sistematizam na rua, incluindo onde poderiam se abrigar com segurança, onde se 

alimentar, onde beber água, tomar banho e trabalhar. Deste modo, a escolha por viver 

em certos locais é influenciada pela diversidade de opções que lhes garantam meios 

para sobreviver. Porém, tem aqueles que vivem do improviso. Do que a rua lhes oferece, 

e assim seus dias se resumem em um vazio existencial, assemelhando-se a vidas“ao 

léu”11. 

Diferentemente do que veicula-se de forma naturalizada em nossa vida cotidiana, 

os habitantes das ruas gostam de se arrumar para participar de reuniões, para ir às festas, 

passeios culturais, ou mesmo visitar um familiar. Fazer a barba, pentear os cabelos e/ou 

vestir uma roupa limpa compõem também os rituais do seu dia a dia (KUNZ; HECERT; 

CARVALHO, 2014).  

Nesse contexto, observei dois extremos no modo que se apresentarem na rua. 

Tem aqueles que se preocupam em estar asseados, e para isto utilizam os espaços de 

instituições públicas, como o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), 

Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas (CAPS AD), ou obtêm água 

em postos de gasolina em baldes e garrafas para tomar banho em locais mais reservados 

da rua. Tem aqueles que fazem a barba e usam perfumes. Algumas mulheres usam 

maquiagem e cuidam dos cabelos. Por outro lado, tem também aqueles que se 

apresentam sujos, maltrapilhos e com odores fortes e não têm a preocupação do cuidado 

com o corpo.  

As táticas para adquirirem os alimentos são diversas, mas os meios mais comuns 

que utilizam advêm das corridas nos garimpos, das carreatas, mangueando, das bênçãos, 

e em momentos ocasionais preparam seus próprios alimentos, “queimam latas”, como 

                                                           
11Vidas “ao léu”, de acordo com Escorel (1999), são as daqueles que estão a descoberto, sem teto, a céu 

aberto, são as daqueles que andam ao sabor das circunstâncias e não controlam o desenrolar dos 

acontecimentos. 
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se referem ao processo do preparo de alimentos em fogões e panelas improvisadas em 

utensílios de alumínio que recolhem (KUNZ; HECERT; CARVALHO, 2014).  

Percebe-se que a principal preocupação de muitos é com a fome e com o uso das 

drogas, e a obtenção de meios para consegui-los. A mendicância não me foi apresentada 

pelos participantes como a única forma de sobrevivência e obtenção de renda. Viver na 

rua não os impede de viver sem o trabalho. No que trata das atividades laborais, 

observa-se certa precarização do trabalho circunscrito na informalidade, evidenciando 

baixos salários pagos, e muitos, em troca dos serviços que realizam, são remunerados 

com alimentos, como descrito no trecho de uma entrevista: 

Para comer, às vezes eu vou lá perto do mercado, ajudo a mulher 

tirar o lixo e varrer a calçada, com isso, ela me dá comida. Também 

faço uns bicos para uma senhora, ela me paga 50 reais por semana. 

(Jorge) 

 

De acordo com os resultados da PNPSR, grande parte dessas pessoas tem como 

fonte de renda as atividades no mercado informal (52%), tais como: são catadores de 

material reciclável (27,5%), flanelinhas (14,1%), trabalhadores da construção civil 

(6,3%) e limpeza (4,2%), carregadores e estivadores (3,1%). A maioria nunca teve 

carteira assinada ou não trabalhava formalmente havia muito tempo. No que se refere à 

mendicância, apenas 15% das pessoas da amostra desse estudo foram descritas como 

pedintes (BRASIL, 2008). 

 Há grupos que definem/dividem as tarefas entre os seus membros. Tem os que 

limpam os locais que fazem de moradia, os que buscam água e os que cozinham. Há 

sempre um líder entre eles, geralmente aquele que, de certa forma, domina o ambiente 

impondo a ordem.  

Há certa delimitação de território entre os grupos. Alguns integrantes de 

determinadas localidades não se socializam uns com os outros. Alguns se sentem 

arredios a aproximações, alegando que, quando estão sob efeito de drogas, alguns se 

tornam agressivos e vivem causando confusões. Também há grupos que fizeram parte 

de facções rivais de tráficos de drogas antes de ir para a rua e isso faz com que não se 

socializem uns com os outros. Como descrevi em uns trechos do diário de campo: 

Cena 3: Rio de Janeiro, 14 de março de 2019.  Estando com o 

grupo da Praça do Pirulito, ouvi de um deles sobre um homem 

que se afastava: “Vai lá falar com os alemães, né!”. Eu quis 
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entender o que significava a palavra “alemão” (disseram 

significar traidor, inimigo). Os jovens que ali estavam disseram 

que não gostavam de contato com os grupos de pessoas que 

ficavam no BRT por serem pessoas que pertenciam a um grupo 

de traficantes de uma localidade próxima antes de irem morar na 

rua e que, quando bebiam e usavam drogas, arrumam confusão. 

(Diário de campo) 

5.2.1 Categoria 2: Interface entre modos de viver e adoecer da população em 

situação de rua 

Fazer parte de um contexto social particular significa carregar características e 

especificidades desse meio. No caso da população em situação de rua, isso não é 

diferente. Por viverem na rua, essas pessoas carregam as vulnerabilidades e os riscos 

cumulativos que esse ambiente oferece (TAKAHASHI, 2017). 

Por meio dos dados apreendidos, farei uma descrição etnográfica da interação 

entre as pessoas, seus corpos e os logradouros públicos. No tocante a essas questões, 

apresentam-se os elementos constituídos na rua inter-relacionando-os aos processos 

sociais permeados cotidianamente na vida dos que habitam as ruas e produzem corpos 

frágeis e com marcas que indicam adoecimento por várias doenças.  

Não há uma intenção em focar esta discussão tomando como base o modelo 

unicausal ou estritamente biológico de adoecimento. Mas compreender este fenômeno 

por meio de modos variados de produção da doença e das vivências nas ruas. Deste 

modo, considerei a história social do indivíduo, ou seja, o conjunto de relações e 

condições presentes na sua vida, o que irá condicionar sua biologia e determinar a 

probabilidade de adoecer, de um modo particular (ROCHA; DAVID, 2015). 

Neste contexto, a saúde não pode ser reduzida a uma relação biológica de causa 

e efeito, pois o homem é um ser histórico e, como tal, sofre influência do meio social e 

cultural em que está inserido. Para isso, produzir saúde significa não apenas evitar a 

doença e prolongar a vida, mas, também, assegurar meios e condições que ampliem a 

capacidade de autonomia e o padrão de bem-estar socialmente definido, envolvendo 

valores e escolhas (DEGANI; CAMELO, 2009). 

De acordo com Helman (2009), nas influências dos fatores socioeconômicos e 

das desigualdades sociedades determinam fortemente a saúde da população. Deste 
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modo, orienta-nos que os fatores econômicos e a desigualdade social são algumas das 

causas mais importantes de doença e baixa qualidade de vida, pois, segundo ele, a 

pobreza pode resultar em desnutrição, condições de vida em aglomerações, roupas 

inadequadas, níveis ruins de educação, casa ou trabalho situados em áreas com riscos 

ambientais, bem como exposição à violência física e psicológica, estresse psicológico e 

abuso de drogas e álcool. Assim como a distribuição desigual de riqueza e recursos e de 

acesso aos serviços de saúde tem importante participação na constituição deste 

fenômeno e são contextos presentes no modo singular das pessoas que vivem na rua. 

Para ele, as razões para essas problemáticas de saúde são complexas e incluem 

os muitos efeitos da pobreza, mas também os desvios de recursos e a falta de 

flexibilidade do sistema de cuidados de saúde em si, dentre outros fatores. Menciona 

que, qualquer que seja a cultura local, a doença geralmente está associada à baixa renda 

e à pobreza, pois estas influenciam as opções quanto aos tipos de alimento, água, roupas, 

saneamento, moradia e cuidados em saúde aos quais as pessoas possam ter acesso.  

Assim, alerta que as disparidades de saúde e o ambiente físico em que as 

comunidades mais pobres vivem podem ter um impacto direto em sua saúde, resultando, 

por exemplo, em uma incapacidade de arcar com suprimento de água potável ou coleta 

de esgotos adequada. 

Em relação ao apoio social que contribui para melhor qualidade de vida dos 

indivíduos para minimizar os fatores de adoecimento, Helman (2009) faz uma ligação 

entre o apoio familiar, amigos, ou colegas de profissão. Todos importantes nesta 

conjuntura. 

Os DSS encontram-se, assim, no âmbito da promoção da saúde na medida em 

que consideram a saúde como produto de múltiplas influências, como qualidade de vida, 

padrão adequado de alimentação e sono, habitação e saneamento básico, boas condições 

de trabalho e modo de vida responsável (WINKELMANN, 2018). São, portanto, os 

fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais 

que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na 

população (CNSDSS, 2006). 

Desse modo, a ausência de condições de sobrevivência poderá resultar em 

possibilidades de adoecimento dos indivíduos que vivem em um universo de escassez 

de requisitos importantes para sua vida. Neste sentido, encontramos, observamos e 
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dialogamos com pessoas em situação de rua e, com elas, interagimos em diferentes 

momentos e espaços no percurso deste estudo.  

Olhando para o contexto que vivem, é possível compreender que o viver e 

adoecer em suas vidas inter-relaciona-se com os Determinantes Sociais da Saúde de 

forma muito peculiar, num conjunto de interações que, em alguns momentos, foram 

difíceis de serem debeladas, e que aparecem marcadas em seus corpos, estes que se 

deterioram lentamente na rua.  

Os Determinantes Sociais da Saúde agrupam cinco categorias específicas. Neste 

sentido, mencionam-se os fatores biológicos que incluem: idade, sexo e fatores 

genéticos; os econômicos, que têm como configuração o estrato social, o emprego, a 

pobreza e a exclusão social; os ambientais, que englobam estilos de vida, a alimentação, 

atividade física, tabagismo e comportamental sexual. Incluem-se ainda o acesso aos 

serviços essenciais, como o acesso aos serviços de saúde, educação, serviços sociais e 

transporte (GEORGE, 2004).  

A vida na rua pode ser entendida como espaço propício para a geração de 

problemas de saúde. Há quem vá viver na rua e, por isso, possivelmente, adoeça 

(ESCOREL, 1999). Estes locais são considerados ambiente natural desses indivíduos e, 

por meio dos encontros, deparei-me com suas construções de identidades nesses espaços 

como grupo social.  

Nesses cenários, emergem grupos de pessoas com tonalidades diferentes de 

agravos em saúde advindos de um processo relacionado às iniquidades sociais impostas 

em seu cotidiano e que põe em debate relevos e tensões que refletem a maneira como 

interagem com os ambientes da rua. Por si só, configura-se como processo de 

adoecimento. Agregado a isso, as faltas de recursos tornam seus corpos doentes que 

vagam por um universo de poucas possibilidades.  

Agregados a isso, pode-se incluir neste processo um construto social em que 

suas identidades são constituídas em dimensões a partir de rupturas e desfiliações 

sociais que os colocam em um estado de grandes possibilidades até para a finitude de 

suas vidas. Foi preciso desprender-me de meu modo particular de ver e pensar o 

processo saúde- doença para entender o que aquelas pessoas me apresentavam, diziam e 

descreviam em relação ao processo de viver e de adoecer. 
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Um dos caminhos para conhecer o fenômeno do viver e adoecer na rua foi 

considerar a natureza complexa, subjetiva e contextual da relação saúde/doença e dos 

processos constituintes das iniquidades sociais, levando em conta as especificidades 

simbólicas e o caráter interativo da relação entre os sujeitos humanos e seu meio 

(ambiental, cultural, social e histórico) (BARBOSA; COSTA 2013). 

Para tanto, deve-se levar em conta que há diferentes padrões, ou características 

de saúde/doença, que se concretizam no corpo biopsíquico dos indivíduos, e têm sua 

gênese nas condições materiais da vida cotidiana, ou seja, nos perfis de reprodução 

social em que se desenvolvem como seres sociais (BARBOSA; COSTA 2013). Deste 

modo, sobre as questões do processo saúde- doença da PSR, não se trata exclusivamente 

de resolver os seus problemas de acesso aos serviços de saúde, agrega-se, também, com 

outros aspectos que se fazem importantes nesta constituição, levando em consideração 

os seus modos de vida que extrapolam as questões diretamente relacionadas à saúde.  

A rua, ao passo que se lhes apresenta como um mundo de vivências 

compartilhadas e liberdade, traz ao mesmo tempo o encontro com a solidão, a escassez 

de alimentos, e a fome. A rua pode ser revelada em um vasto ambiente que eles 

denominam de moradias, mas, paralelamente, lhes apresenta o chão para dormir. A rua, 

ao mesmo tempo, oferece noites enluaradas e estreladas, e os faz sentir o frio do inverno, 

com suas noites longas, e o calor nas noites escaldantes de verão. A rua molha seus 

corpos nas chuvas esparsas e nas torrenciais, ao mesmo tempo, os faz sentir sede por 

causa da escassez de água potável, e a privação dela para promover cuidados de higiene 

corporal.  

Atreladas a estas questões, estão expostos à violência recorrente que 

experienciam rotineiramente pela rua não lhes oferecer proteção, e aos hábitos nocivos à 

saúde, que se associam aos seus modos de interação com a realidade, com o uso de 

diversas substâncias ilícitas, os desconectando, e cristalizando-os para uma vida de 

sofrimentos exacerbados. 

A rua, neste sentido, se apresenta como uma junção de elementos e 

possibilidades que nem sempre trazem o sabor agradável aos seus paladares, mas a rua é 

o que ela apresenta, e a maneira com que lidam com suas nuances muitas vezes 

determina para que adoeçam. 
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Por entender que a escrita textual desta categoria temática poderia ficar longa ao 

discorrer o texto, optei por subdividi-la em subcategorias apresentadas a seguir. 

 

5.2.2 Subcategoria 1: A saga na rua em busca de água e alimentos   

A população em situação de rua vive em um processo que pode propiciar formas 

peculiares de adoecimento. Os aspectos que influenciam a determinação social da saúde 

na vida dessas pessoas vão adquirindo formatos e movimentos próprios, conforme os 

condicionantes sociais (BREILH, 2006).  

Os aspectos que emergem dos modos de vida da PSR como fenômeno social, 

com seus movimentos e tonalidades diferenciados, impõem restrições materiais que 

limitam o acesso a recursos essenciais para a sobrevivência. Dentre estes recursos, 

destacam-se a obtenção da água potável e de alimentos para suprir-lhes as necessidades 

humanas. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 afirma que a 

alimentação adequada, que inclui o acesso à água potável, é um dos elementos 

necessários para assegurar a todo ser humano um padrão de vida saudável (ONU, 1984). 

Deveria ser comum o acesso à água potável para todos os seres humanos. No entanto, a 

alguns grupos sociais, não muito incomuns, é negado este direito, e a PSR inclui-se 

nesta categoria.  

A exclusão de pessoas que vivem em situação de rua do acesso à quantidade 

mínima de água para beber, higienizar-se e ao saneamento pode ser exemplo desse 

fracasso (UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY, 2018). 

A pessoa suja não pode acessar um estabelecimento para pedir água, sendo 

seguidamente tratada como “escória social”. Portanto, o não acesso aos serviços de água 

e saneamento contribui para reforçar o estigma que vivenciam e fortalecer a 

marginalização e exclusão. A exclusão e marginalização sofridas por estes indivíduos 

resultam na falta de acesso a lugares e, em muitas circunstâncias, são como invisíveis 

para outras pessoas (NEVES-SILVA; MARTINS, HELLER, 2019). 

O limite do acesso à água potável aumenta a susceptibilidade das pessoas a 

várias doenças. Aquelas que saciam sua sede com água sem o mínimo de condição de 

potabilidade correm riscos de vários tipos de doença. Os meios mais comuns que as 

pessoas em situação de rua que compuseram a amostra deste estudo utilizavam para 
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obter água para cessar sua sede eram advindos do resfriamento do gelo das caixas de 

isopor de camelôs que comercializavam refrigerantes nas ruas. Também de bicas, 

torneiras em postos de gasolina, dos bebedouros de supermercado, das torneiras em 

igrejas locais e outros espaços públicos. Aos finais de semanas, em decorrência da 

dificuldade para adquiri-la, alguns a armazenavam em garrafas plásticas desprezadas na 

rua, e higienizadas de forma precária. Sendo, dessa forma, o depósito de água para 

atravessarem estes dias. Desta maneira, a limitação do acesso à água esteve presente nos 

depoimentos:  

Para beber água eu peço nos bares, ou vou ali à igreja para buscar. 

Aos finais de semana é ruim, está tudo fechado, e a gente passa até a 

sede. (Gabriel) 

 

Água às vezes a gente toma no salão de beleza, é geladinha, mas, 

quando está tudo fechado, é complicado arrumar água, tem que pedir 

por aí. (Sérgio) 

 

Tem dia que as lojas estão fechadas, você fica com sede, não tem 

água para beber, às vezes nós pedimos na casa dos outros. (Claudinei) 

 

O homem necessita de água de qualidade e em quantidade suficiente para 

proteção de sua saúde. É o maior constituinte do nosso organismo, presente em todos os 

tecidos corporais, e é o veículo necessário para reações bioquímicas e metabólicas, 

transporte de nutrimentos, eliminação de resíduos através da urina, regulação da 

temperatura corporal e homeostasia entre os líquidos intracelulares e extracelulares.  

Mais de um bilhão de habitantes na Terra não têm acesso à habitação segura, e a 

serviços básicos, nesta categoria apresenta-se grande parte da População em Situação de 

Rua (BRASIL, 2004). A água, para estas pessoas, não se trata de um direito, é um bem 

que depende da caridade pública (BRASIL, 2004). Dessa maneira, nega-se a elas o 

acesso aos serviços básicos, ou espaços onde poderiam higienizar-se ou fazer suas 

eliminações fisiológicas.  

Diante disso, geralmente, para realizar suas necessidades fisiológicas utilizavam 

locais ermos da rua, ou banheiros dos comércios locais: 

Quando eu preciso evacuar, procuro um terreno baldio. Às vezes vou 

ao banheiro do supermercado mesmo, tem que dar um jeito. (Souza) 

No Brasil, as doenças resultantes da falta ou de um inadequado sistema de 

saneamento, especialmente em áreas pobres, têm agravado o quadro epidemiológico. 

São responsáveis por numerosos casos de enterites, diarreias, desidratação e doenças 
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endêmico-epidêmicas (como cólera e a febre tifoide), hepatite infecciosa, entre outras 

que podem resultar em casos letais.  Assim, a falta de acesso adequado aos serviços de 

água e esgotamento sanitário tem relação direta com a higiene, abrindo espaço para o 

aparecimento de diversas doenças, como micoses, escabioses, piolhos de pombo, entre 

outras doenças (BRASIL, 2004). Não conseguem realizar atividades comuns da vida 

diária, como lavar as mãos após suas eliminações fisiológicas, devido à ausência do 

acesso à água (NEVES-SILVA; ISABELE; LÉO, 2018). 

Essas situações refletem a relação horizontal entre diretos humanos e saúde, 

salientando a urgente necessidade de políticas públicas capazes de garantir a criação de 

ambientes saudáveis, respeitando princípios, como participação e não discriminação, e 

combatendo as iniquidades em saúde relativas a esse grupo social (NEVES-SILVA; 

ISABELE; LÉO, 2018). 

Comumente, por não terem banheiro disponível, as pessoas utilizam a rua para 

suas eliminações. Além da ‘degradação do espaço público’, estão a violação da 

privacidade e o sentimento de degradação da própria condição de ser humano (VALLE; 

FARAH; JUNIOR, 2020). 

Para as mulheres essa situação se agrava, principalmente, nos ciclos fisiológicos 

relacionados ao universo feminino, como o período menstrual, como ouvi por meio do 

relato de uma mulher em situação de rua: 

Às vezes não temos água para tomar banho, para a mulher é muito 

ruim ficar sem tomar banho, tem dia que você está menstruada, e se 

não tomar banho fica com cheiro ruim. (Filomena)  

A falta de locais adequados para tomar banho e lavar as roupas também interfere 

na privacidade e na dignidade da pessoa em situação de rua. A falta de banho e a 

impossibilidade de lavar as suas roupas os excluem ainda mais da vida econômica, 

social e cultural da cidade. Para as mulheres, a falta de instalações sanitárias adequadas 

implica medo, estresse psicológico e redução da autoestima, uma vez que não 

conseguem manter o autorrespeito e a reputação social (PRISCILA; MARTINS; LÉO, 

2018; UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY, 2018).  

Relatos foram feitos de que os tecidos (panos) utilizados para a limpeza íntima 

nos dias de menstruação corriqueiramente são lavados na mesma fonte de água onde 

muitos indivíduos tomam seu banho. Evidencia-se o comprometimento da privacidade, 
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e da dignidade da pessoa humana, afetando, entre outras coisas, a saúde e a segurança 

dessas pessoas (NEVES-SILVA; ISABELE; LÉO, 2018). 

Outro problema estritamente relacionado à falta de acesso à água é o da saúde 

bucal. Assim, foi comum observar anatomias bucais com ausência de dentes, e várias 

com lesões sugestivas de doenças da arcada dentária. Muitos deles apresentam ausência 

de dentes, principalmente, os da frente da boca (ausência dos incisos anteriores) talvez 

por doenças mais comuns da arcada dentária (periodontite, cáries extensas ou traumas). 

Em vista disso, muitas dessas lesões são resultantes também das dificuldades de manter 

a higiene bucal básica, como a escovação dentária, como mostra um estudo realizado na 

Escócia (COLES; FREEMAN, 2016).  

Além da manifestação física das doenças relacionadas à saúde bucal, 

mencionaram, algumas vezes, dor, desconforto e perda da funcionalidade bucal em 

decorrência da ausência de dentição. Alguns participantes descreveram seus momentos 

de aflição por causa destes problemas, e mencionaram também dificuldades de acesso 

ao tratamento: 

Meu problema maior é o dente, sinto muita dor, mas é difícil 

conseguir um dentista. À noite dói muito, dá vontade de bater a 

cabeça na parede de tanta dor. (Carlos) 

Estou precisando de tratamento para os dentes, depois que fui morar 

na rua, perdi meus dentes, e é difícil de mastigar, sem os dentes de 

trás, e para piorar sinto às vezes dor nestes que ainda tenho. (Maria) 

Os aspectos socioculturais influenciam não somente a produção das doenças 

bucais, como também o significado que elas adquirem, a forma como os indivíduos 

reconhecem estas doenças, bem como as práticas de higiene bucal e a busca pelo 

tratamento odontológico (SILVA, 2017). Neste sentido, chama a atenção que durante as 

entrevistas e observações de campo não foi mencionada com muita frequência esta 

questão, embora se tenha observado muitos problemas de saúde bucal em muitas 

pessoas que vivem na rua.  

De modo geral, as pessoas em situação de rua parecem não visualizar os 

problemas de saúde bucal como um problema de saúde do corpo. Assim, não os 

priorizam para tratamentos que preservem a constituição anatômica e fisiológica da 

cavidade bucal. Tal questão pode esta relacionada a terem solucionado, pontualmente, o 

problema com a remoção dos dentes que lhes causavam algum incômodo, ou a dor em 

algum momento, podendo significar o alívio com extirpação do mal corporal que os 
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acometia e/ou pela percepção sobre saúde/doença que elaboram, e que contribuem para 

não procurarem tratamentos de saúde bucal. 

Soma-se a esta questão a resistência em acolher a PSR por parte dos dentistas, 

pois os cirurgiões-dentistas acham que moradores de rua são incapazes de serem 

motivados, e de desenvolverem autonomia e atitudes de autocuidado, dificultando o 

retorno às consultas. Ou seja, os estigmas geram rótulos, que geram atitudes 

preconceituosas, bem como um precário acolhimento, terminando por afastar esse 

público, o que só pode confirmar o rótulo criado, a exemplo da “falta de adesão” 

(SILVA; MONTEIRO; ARAÚJO, 2018). 

A grande demanda de atenção à saúde bucal da PSR associada às dificuldades de 

acesso é, em parte, resultante de fragilidades na rede de saúde, assim como da 

deficiência no planejamento para o fluxo de atendimento clínico voltado a esse grupo 

(SILVA; MONTEIRO; ARAÚJO, 2018). 

Este é um problema de grande relevância quando se trata especificamente da 

PSR, ela tem frequentemente a alimentação inadequada, pobre em nutrientes, com 

higiene bucal precária, e associada ao uso de diversas drogas, são fatores agregados que 

podem propiciar diversos problemas de saúde bucal, incluindo o câncer bucal. Água 

potável e alimentação são necessidades básicas. Logo, se tais necessidades não são 

atendidas, causam inúmeros comprometimentos à saúde, além de serem fatores 

relevantes de exclusão social (VALLE; FARAH; JUNIOR, 2020). 

Para dar início à discussão dos problemas ligados à alimentação da PSR se faz 

importante refletir sobre como adquirem seus alimentos, e se essas táticas de 

sobrevivência que utiliza, são suficientes para corresponderem às suas necessidades 

diárias de nutrição. Esta pergunta parece menos complexa na medida em que 

interagimos com a rua e deparamos-nos com instituições e/ou pessoas que fazem 

caridade e distribuem alimentos, levando-nos a interpretar que esta questão não parece 

ser um problema. No entanto, olhando de dentro para o contexto social destes 

indivíduos, nos deparamos com uma realidade um pouco distante dos olhares comuns, 

de quem olha a rua superficialmente.  

Observei nos meandros da rua que ela acolhe e mantém, no entanto, seus 

recursos para manter o viver saudável dos seus habitantes são frequentemente escassos. 

A sobrevivência para eles relaciona-se com estratégias e astúcias que determinam a 
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subsistência na busca de recursos que a rua lhes pode oferecer (KUNS; HECERT; 

CARVALHO, 2014). Assim sendo, os alimentos geralmente são adquiridos de diversas 

maneiras, não somente, mas também, relacionam-se à comiseração de pessoas, ou de 

instituições, ou por meio da pouca renda que conseguem com os trabalhos que realizam.  

Desse modo, geralmente os alimentos são adquiridos por meio de doações de 

restaurantes locais que lhes disponibilizam as sobras que não são comercializadas, por 

meio de manguear (pedir dinheiro), por doações de instituições religiosas, por meio de 

transeuntes que fazem caridade (benção, como chamam) e/ou por meio das corridas que 

fazem aos garimpos, como dizem (recolhem materiais recicláveis para venda). Contudo, 

nem sempre conseguem suprir suas necessidades diárias de nutrientes, principalmente 

aos finais de semanas, período em que os comércios locais estão fechados ou é reduzido 

o número de transeuntes na rua e de instituições religiosas que fazem doações.   

Para comer nós damos um jeito, às vezes garimpamos, e tem uns 

irmãos da igreja que nos dão. Quando o bicho pega e não tem nada, a 

gente faz uma “vaquinha”, compra umas coisas, e fazemos aqui 

mesmo. (José) 

 

Para residentes da rua a realidade se sobrepõe ao viver com dignidade. A 

escassez de alimentos para sobreviver diuturnamente os faz chegar ao patamar de ter 

que lutar pela preservação biológica de suas vidas e, quando não restam alternativas, se 

alimentam do que recolhem do lixo:  

No final de semana é ruim conseguir comida, quando tem algum 

restaurante aberto nós vamos lá com uma vasilha e pedimos as sobras. 

Tem que esperar os clientes comer e esperar o restaurante fechar 

para eles nos dá as sobras. Quando não tem comida eu pego no lixo e, 

e tiver limpinho, eu como. Sinto-me outro lixo fazendo isso, sinto-me 

péssimo. (José) 

Às vezes não tem comida e ficamos com fome. Domingo, às vezes, 

você não consegue nem uma bênção. Já peguei comida no lixo... Tem 

hora que você acha coisa boa, tem hora que não dá para comer, está 

cheio de bicho. É humilhante catar comida do lixo para comer, mas, 

você está com fome e faz qualquer coisa para comer, mas me sinto 

péssimo, me sinto muito mal. (Ramon) 

  

O povo da rua procura se adaptar aos efeitos perversos que tantas privações 

imprimem em seu corpo (SOUZA, 2008). Sobreviver do lixo é para muitos uma solução 

nos momentos de escassez de alimentos. Não há muito que selecionar, no lixo não há 

opção de não comer por ser de procedência duvidosa, o alimento pode estar com data de 
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validade vencida, em bom estado de conservação ou estragado (KUNS; HECERT; 

CARVALHO, 2014). 

A PNPSR descreve sobre o acesso destas pessoas à alimentação. A maioria 

(79,6%) consegue fazer ao menos uma refeição ao dia, sendo 27,1% as que compram a 

comida com o seu próprio dinheiro e 4,3% as que utilizam o restaurante popular, e 19% 

não conseguem se alimentar todos os dias (BRASIL, 2008). Estas pessoas possuem 

menos do que o necessário para atender às suas necessidades vitais. Encontram-se na 

linha da pobreza absoluta, vivem na indigência, onde a deficiência de necessidades 

nutricionais compromete a sobrevivência física (ROSA; CAVICCHIOLI; BRETAS, 

2005). 

A alimentação inadequada ocasiona fatores agravantes para o desenvolvimento 

de problemas crônicos de saúde (SCHERVINSK et al., 2017), como diabetes, 

hipertensão e outros. As refeições que a rua oferece nem sempre suprem suas 

necessidades diárias essenciais de nutrientes. O consumo diário de frutas, legumes e 

verduras confere proteção contra doenças do coração e certos tipos de câncer (BRASIL, 

2014). Mas só ocasionalmente elas têm acesso a estas variedades/recursos por viverem 

daquilo que a rua lhes oferece, do improviso. 

A alimentação e nutrição constituem requisitos básicos para a promoção e a 

proteção da saúde, possibilitando a afirmação plena do potencial de crescimento e 

desenvolvimento humano, com qualidade de vida e cidadania. Deste modo, a 

alimentação condiciona e determina a saúde (BRASIL, 2012).  

Foi comum me deparar com pessoas com aparência de desnutrição e 

emagrecidas, o que demonstra que a fome para estas pessoas é presente e determina 

para sua qualidade de vida e suas condições de saúde. Tal situação pode ser retratada 

nos relatos abaixo: 

Se a comida fosse fácil, eu não estava tão magro, estou pele e osso. A 

enfermeira que visita a gente na rua (Enfermeira do CnaR) disse que 

eu preciso me alimentar melhor, me falou que lá no CAPS tem café de 

manhã e que eu posso também comer lá no almoço, mas, para isto, eu 

preciso fazer tratamento para parar de usar drogas. (Josué) 

 

Na rua tem hora que tem comida e tem hora que não tem. Estou muito 

magro. Uma vez fui ao médico e ela falou que estou com desnutrição, 

vou fazer o quê? Essa é nossa realidade, tem dia que você se alimenta 

e tem dia que não. (Santos) 
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Por outro lado, a rua apresentou indivíduos com aparência de sobrepeso e 

obesidade. Acreditamos que este fator esteja ligado também à alimentação. Na rua não 

podem se dar ao luxo de escolher o que vão comer, e com frequência a alimentação que 

encontram é fonte de nutrientes que contribuem para determinar o aparecimento de 

doenças.  Esta mesma situação foi citada no estudo de Santos et al. (2010), onde 36,5% 

da população de seu estudo que frequentava um albergue, em Campinas/São Paulo, 

apresentavam sobrepeso e obesidade, e muitos com doenças relacionadas a esta questão 

alimentar, como a hipertensão arterial.  

O excesso de peso, que não representa saúde, pode ocasionar maior propensão a 

alterações cardiovasculares decorrentes de maior deposição de gordura no corpo todo, 

com níveis elevados da pressão arterial e alteração do perfil lipídico e seus componentes, 

como o colesterol total, a lipoproteína de alta densidade (HDL–C), a lipoproteína de 

baixa densidade (LDL–C), triglicerídeos e glicose sanguínea (FORTMEIER-SAUCIER 

et al., 2008). Quando somados estes fatores, são considerados um risco para o 

desenvolvimento de doenças crônicas, como o diabetes mellitus tipo II e as doenças 

cardiovasculares (WHO, 2005).  

 

5.2.3 Subcategoria 2: O néctar que ameniza os sofrimentos da alma e adoece: uso 

de drogas 

Determinantes individuais ou de grupo se referem também à forma como os 

indivíduos/grupos vivem em sociedade, seus hábitos e estilos de vidas e possibilitam a 

ocorrência de doenças crônicas (CESSE, 2007). Nesse contexto, a fragilidade do viver 

saudável para muitos indivíduos com os quais interagi teve ligação com seus hábitos e 

estilos de vida, por exemplo, relação direta com o uso de diversas drogas.  

Condições estas que os colocam em um processo de vulnerabilidades e os 

expõem a diversos riscos. Entre muitos agravos que se agregam com os modos de vida 

da PSR, o uso das drogas foi um recorte que prevaleceu. Snow e Anderson (1998) 

mencionam que o uso de álcool e drogas é caracterizado como um aspecto cultural do 

“estilo de vida” da população que vive na rua. 

Em relação à organização sociopolítica da rua, suas regras impostas aparecem no 

cenário estudado não exclusivamente na figura dos Agentes da Segurança Pública do 

Estado no controle dos centros urbanos. A zona oeste do Rio de Janeiro, durante 

décadas, sofreu com as questões da violência urbana em face dos conflitos diários entre 
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facções criminosas que disputavam os pontos de vendas de drogas. Este cenário, 

paulatinamente, ao longo dos anos, tomou outra configuração com a chegada da milícia. 

Santa Cruz não ficou à margem deste fenômeno, com efeito, o poder paralelo agora 

apropria-se deste território e impõe a ordem e dita suas regras. 

Com a explosão da venda de crack nas cidades brasileiras, Antares, umas das 

comunidades que integram o Bairro de Santa Cruz, possuía uma grande cena de uso de 

drogas, onde homens, mulheres e crianças com seus corpos maltrapilhos davam forma a 

este território e seus entornos. Hoje quase que imperceptível, observa-se um 

“ordenamento urbano”. Estes territórios psicotrópicos12 foram destituídos da paisagem 

urbana, no entanto, com um olhar mais atento à dinâmica da rua, percebe-se, um 

itinerário diferente do circuito das drogas. Notam-se cenas de uso fragmentadas e 

pequenos pontos com usuários alertas a qualquer movimentação de “soldados 

milicianos”. A venda parece proibida, os usuários, para a adquirirem, geralmente, 

deslocam-se para outros bairros para comprar, como Senador Camará, Padre Miguel, 

Realengo e outros, onde ainda são livres a circulação e comercialização de tais 

substâncias. 

No centro de Santa Cruz, timidamente, observam-se usuários na população geral, 

entre eles a PSR, em restritas cenas de uso, como em praças do Centro do Bairro, 

principalmente, a Praça Marquês de Herval e Praça do Pirulito. Alguns quebram as 

regras impostas. Presenciei o uso de maconha em locais públicos, mas, de um modo 

geral, as utilizam em cenas de uso já mapeadas, distante dos olhares de transeuntes e 

milicianos.  

Para muitos a dependência química ligada ao uso das drogas ilícitas configurou-

se no ponto de partida para viver em situação de rua, no entanto, lidando com suas 

realidades cotidianas, percebi que seu consumo habitual tornou-se também condição 

para viverem na rua, influenciando na saúde e padrões de consumo destas substâncias 

por estas pessoas (BOTTI, 2010). Tive encontro com um participante que me descreveu 

                                                           
12Um território psicotrópico é um local de cenas de venda e uso de drogas, à margem da cidade 

normatizada e comumente ligado a lugares de exclusão social, sendo alvo frequente de repressão policial 

e de estigmatização social. In: FERNANDES, Luís; RAMOS, Alexandra. Exclusão social e violências 

quotidianas em “bairros degradados”: etnografia das drogas numa periferia urbana. 

Toxicodependências, Lisboa, v. 16, n. 2, p. 15-27, 2010. 
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que o retorno para sua casa era difícil, porque em casa sua mãe não o deixava ingerir 

bebida alcoólica, outros descreveram as dificuldades de permanecerem em abrigos por 

esta mesma questão:  

Eu bebo muito, e cheiro cocaína, não volto para minha casa porque lá 

minha mãe pega no meu pé, não me deixa beber. (José) 

 

Eu já fui para o abrigo para tentar parar de beber, mas entrei num 

dia e sai no outro. Lá não pode beber, e é difícil ficar sem tomar 

cachaça. (Abelardo) 

 

A obtenção das drogas aparece no estudo como a segunda maior preocupação 

para as pessoas em situação de rua depois da obtenção de alimentos. As principais 

drogas de uso são o álcool e o tabaco, e estas todas fazem uso de pelo menos uma destas 

substâncias. Tem aqueles que associam as drogas lícitas e as ilícitas.  

A droga de primeira escolha de uso não permitido que utilizam é a maconha, 

seguida da cocaína. O crack e loló (droga preparada em clorofórmio e éter) são 

utilizadas por poucos no universo das pessoas com quem interagi, o que desmistifica um 

pouco o imaginário social em torno do consumo do crack, no sentido de que os olhos 

comuns da sociedade, ao se depararem com esses indivíduos, os veem como usuários 

compulsivos e habituais deste tipo de droga. E tem os poliusuários, que fazem uso de 

múltiplas drogas, sendo a maior quantidade mencionada o uso de quatro concomitantes.  

O uso constante das drogas associado às difíceis condições de vida observa-se 

que os fragiliza imunologicamente, os adoece e os envelhece precocemente. Por conta 

disso, tive encontros com várias pessoas que referiam idades que não condiziam com a 

fisionomia e traços dos seus rostos. Pareciam castigadas por viver em condições tão 

adversas e pelo uso habitual e abusivo dessas substâncias. 

 Somados a isso, muitas, em função do seu consumo, optam por utilizar os 

poucos recursos financeiros que adquirem para comprá-las e, com isso, ficam sem se 

alimentar, podendo desencadear problemas oriundos da fome, como desnutrição, 

anemia, problemas gastrointestinais, entre outros (BRASIL, 2012). 

As dores da rua não arrefecem, crescem, há uma relação também do seu uso 

como uma maneira de lidarem com os sofrimentos, aparentemente os da “alma”, que 

parecem ser produto dos efeitos da rua e a dor constante que ela causa. Esses 

sentimentos não são únicos, porque eles são muitos, utilizam estas substâncias 
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querendo-se anestesiar, e se cristalizarem para a vida difícil de agrura que 

experimentam cotidianamente.  

No entanto, essas substâncias apenas os entorpecem, os adormecem da realidade. 

As drogas parecem lhes conferir uma forma de proteção psíquica diante da 

complexidade do viver na rua (BOTTI et al., 2010). Os fazem se divorciar dos seus 

corpos e se desconectarem de suas emoções (CEFAÏ, 2010). O uso das drogas vem 

justamente com o intuito de suprir um vazio, a fim de proporcionar um escape da 

realidade (MATOS, 2018), como ouvi por intermédio de vários relatos: 

A gente usa droga na rua como refúgio! Para preencher um vazio que 

nunca é preenchido. Para esquecer um pouco os problemas. (José) 

 

Eu uso “pó” e bebo! Na rua todo mundo usa droga, uma maconha, 

cachaça, pó, todo mundo usa. Eu uso quando estou em depressão, 

quando estou com saudade da família, das minhas filhas, aí eu vou lá 

e uso. (Ramon) 

 

Eu bebo, todo mundo na rua bebe (pergunto por que ela bebe). A 

bebida ajuda a esquecer da tristeza da rua, ajuda a tirar o baixo 

astral. (Maria) 

 

A questão da droga como fuga aos problemas e sofrimentos, por intermédio de 

vários discursos, mostrou-se conectada também à inoperância dos serviços de saúde 

mental para alcançá-los, caracterizada por barreiras de acesso aos serviços 

especializados e fragilidades das Políticas Públicas de Saúde nesse contexto, o que 

oportunizou, em vários momentos das vidas de muitas pessoas na rua, o recrutamento 

pelas Comunidades Terapêuticas (CTs) 13  com promessas de supostos tratamentos. 

Instituições estas que não imprimem a Política de Redução de Danos em sua rotina de 

trabalho14 e perpetuam em suas prerrogativas de tratamentos a prioridade de abstinência 

                                                           
13Comunidades Terapêuticas, segundo o Conselho Regional de Psicologia, são instituições que atendem, 

principalmente, mas não exclusivamente, pessoas que fazem uso de drogas, em regime de internação. 

Algumas pessoas em situação de rua as denominam de abrigos evangélicos por alguns religiosos 

administrarem estas instituições, outros as denominam de centros de recuperação.  

14A Portaria nº 1.028 de 1º de julho de 2005, determina que as ações que visam à redução de danos 

sociais e à saúde, decorrentes do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência 

sejam reguladas por esta Portaria. Diário Oficial da União 2005; 1º jul. 
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total, com ruptura imediata do uso das drogas, muitas vezes menosprezando o indivíduo 

na sua totalidade e sua relação com o uso destas substâncias (ROSSI; TUCCI, 2020). 

Embora as CTs tenham crescido vertiginosamente no Brasil, existem poucas 

evidências científicas sobre a eficácia e modo de operação destes dispositivos. O 

principal instrumento terapêutico utilizado para o tratamento nessas instituições é a 

convivência entre os pares, com diversos “métodos” de tratamento, tais como: 

espiritualidade; laborterapia, disciplina; duração prolongada; e para qualquer situação e 

tipo de dependência de substâncias psicoativas (DAMAS, 2013). 

 Atrelado a isso, sugere-se, por meio dos relatos das pessoas em situação de rua 

que um dia passaram por essas instituições, que funcionam sem a mínima estrutura 

física e logística de pessoal especializado nas abordagens, inclusive, com violações de 

direitos humanos. 

Houve menções durante as conversas, em vários momentos, da maneira com que 

eram tratadas nestas CTs. Eram obrigadas a participar de rituais religiosos, como 

orações, jejuns e, muitas vezes, trabalhos forçados. E, quando, por algum motivo, não se 

enquadram nestes preceitos, eram agredidos fisicamente, mantidos em cárceres privados 

e lhes era negado o direito de se alimentar. E, como forma de punição ao desrespeito a 

normas rígidas que lhes eram impostas, foram expulsos destes locais que deveriam 

trabalhar como a lógica de inclusão e perspectivas de mudanças de vida destas pessoas 

já com histórico de exclusão social tão enraizado em suas trajetórias de vida, como nos 

narraram alguns depoentes:  

Eu bebo cachaça e cheiro pó, eu fui para uma Comunidade 

Terapêutica uma vez e só apanhei. Uma vez saí escondido e tomei 

uma cachacinha a toda, quando eu voltei me bateram e me 

expulsaram de lá. (César) 

Para o centro de reabilitação eu não vou. Eu já fui três vezes para 

casa de recuperação para tentar parar de beber, mas entrei num dia e 

saí no outro. Aqui na rua, quando eles nos encontram, falam uma 

coisa, mas, quando você chega lá, é outra. Quando você chega lá, 

você se torna um subordinado deles, tem que fazer tudo que eles 

mandam, tem que trabalhar dia e noite, se não fizer, eles te maltratam 

e te mandam embora. (Abelardo) 

O abrigo dos irmãos me deixou todo quebrado, porque eu não queria 

trabalhar lá. Eles querem, te forçam a fazer as coisas, se não fizer o 

que eles mandam, eles te dão uma surra e te expulsam. (Cleber) 

Já fui do abrigo do centro de recuperação e não gostei. Muita 

exigência. Falaram-me que iam tirar os meus documentos e nunca 

tiraram. Lá você é obrigado a trabalhar até tarde da noite, passa o 
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dia trancado, tem uns caras que vigiam a saída, você não pode sair. 

Tinha que acordar às cinco horas da manhã para orar. Eles botam 

pressão mesmo. Tinha que trabalhar, senão te mandam embora, ou 

então não come, ficava de castigo. (Amarildo) 

No ano de 2017, por iniciativa do Conselho Regional de Psicologia, realizou-se, 

com outros conselhos, como o Conselho Regional de Medicina, de Enfermagem e 

outras instituições como o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura 

(MNPCT) e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público 

Federal (PFDC/MPF), inspeção em 28 CTs nos Estados de Goiás, Mato Grosso, Minas 

Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, 

Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal (RELATÓRIO DA INSPEÇÃO 

NACIONAL EM COMUNIDADES TERAPÊUTICAS, 2018). Neste trabalho foram 

encontradas diversas situações que confirmam muitas das questões de violações de 

direitos humanos trazidos pelas pessoas que me descreveram suas passagens por estas 

instituições.  

Resumidamente, foram apontados os seguintes problemas nestas inspeções: CTs 

com isolamento ou a restrição do convívio social como eixo central do suposto 

tratamento oferecido, privação de liberdade, castigos, punições e indícios de tortura, 

violação à liberdade religiosa e à diversidade sexual, trabalhos forçados e sem 

remuneração e fragilidades nas equipes de trabalho entre outras (RELATÓRIO DA 

INSPEÇÃO NACIONAL EM COMUNIDADES TERAPÊUTICAS, 2018). Ocorrem 

muitas críticas atribuídas a este modelo de tratamentos empregados pelas CTs, 

principalmente, no que tange ao radicalismo das ações “higienicistas”, que buscam 

apenas limpar as ruas, tirando os toxicômanos das vistas da sociedade (DAMAS, 2013). 

Baseando nos relatos e no que apontam o Conselho Regional de Psicologia e 

outras instituições, estes locais, além de não promoverem, até certo ponto, condições 

salutares para que se recuperem do uso prejudicial das drogas, contribuem para que 

adoeçam, principalmente, por doenças mentais, em decorrência das violências físicas e 

psicológicas a que são submetidos cotidianamente.  

Outra questão importante no contexto social de muitos indivíduos em situação 

de rua que utilizam drogas, trata-se da propensão de alguns para o envolvimento com o 

crime para garantir a obtenção das drogas, que se relaciona com a fissura que 

apresentam, ligada a períodos de abstenção destas substâncias e à necessidade urgente 
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para seu uso. Em decorrência disto, com efeito, sofrem violências físicas quando 

flagrados cometendo delitos.  

Não encontrei muitas pessoas com este perfil no universo grande com que 

interagi, a maioria organizava-se para obtenção de forma honesta dessas substâncias, 

com trabalhos condizentes com suas possibilidades. Porém, encontrei relato de um 

participante que ultrapassou barreiras da legalidade no intuito de sustentar o consumo e, 

como conseqüência, foi vítima de agressões por transeuntes quando cometia um furto: 

Tem hora que tem que fazer um ganho, tem hora que dá vontade de 

usar droga, e nós não temos dinheiro. Não vou mentir para o senhor 

não, a gente rouba às vezes para usar droga, eu e uns amigos vamos 

lá para a zona sul e às vezes tem uns gringos de bobeira e nós 

fazemos um ganho fácil. Aqui não podemos roubar não, se roubar 

aqui os milicianos te mandam para a vala. Um dia fui roubar um 

gringo e os caras que estavam na praia viram e me bateram e me 

quebrou todo, mas consegui fugir. (Abraão) 

A OMS (2001) menciona que a dependência química deve ser tratada 

simultaneamente como uma doença crônica e como um problema social. Pode ser 

caracterizada como um estado mental e, muitas vezes, físico que resulta da interação 

entre um organismo vivo e uma droga, gerando uma compulsão por tomar a substância 

e experimentar seu efeito psíquico e, às vezes, evitar o desconforto provocado por sua 

ausência, o que leva, em alguns casos, as pessoas nesta condição a irem à busca destas 

substâncias a qualquer preço, inclusive cometendo alguns delitos.  

Na rua presenciei sintomas sugestivos de abstinência das drogas em várias 

pessoas, percebi em vários momentos quadros de ansiedades, tremores, suores intensos, 

tristeza profunda, entre outros que podem ser considerados sintomas relacionados à 

abstinência a estas substâncias (AMARAL; MALBERGIER; ANDRADE, 2010). 

Percebi, por meio das conversas que tive com muitos, que o uso abusivo das 

drogas intensifica ainda mais o adoecimento em suas trajetórias na rua e os coloca 

vulneráveis a muitas doenças e interfere em muitas questões no dia a dia, 

principalmente, nos tratamentos de saúde que exigem regularidade e cumprimento de 

rotinas, como a tomada dos medicamentos em horários pré-determinados e 

regularidades nas visitas às Unidades Básicas de Saúde para acompanhamento 

(BRASIL, 2012). Sob o efeito destas substâncias, muitos não cumprem tais exigências, 

como relatado abaixo: 
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 No barato da cocaína, eu não me lembro de tomar os remédios e ir às 

consultas. Estou com essa ferida cheia de bicho e fedendo que já era 

para ter melhorado, mas esqueço-me de tomar os remédios e ir lá no 

postinho (faz menção a um Centro Municipal de Saúde) para a 

enfermeira ver minha perna. (César) 

As pessoas em situação de rua estão expostas a muitos problemas de saúde em 

consequência do uso abusivo das drogas. Em alguns casos, muito graves, devido às 

alterações psíquicas e físicas que estas substâncias ocasionam e podem determinar a 

dependência física ou psicológica (RAMIN; SVOBODA, 2009). 

Foi possível, por meio das observações, perceber que muitos apresentavam 

quadros clínicos sugestivos de transtornos mentais em decorrência do longo tempo de 

uso das drogas e seu consumo. Sendo os mais comuns desses sintomas apresentados por 

indivíduos do sexo masculino, como os sintomas de depressão, ansiedade. Encontrei 

também pessoas em situação de rua que descreveram momentos de sofrimentos e 

fazendo analogias à ausência de sentido da vida, chegando ao ponto de tentar cometer o 

suicídio. Alguns destes sintomas foram descritos pelos participantes: 

Quando eu estava me tratando no CAPS AD, o médico falou que 

minha depressão é por causa das drogas e por causa desta depressão 

às vezes penso em me matar, estou cansado disso tudo. (Petrônio) 

Eu tenho muita depressão, já até fiquei internado. No hospital 

falaram que é por causa das drogas. Na enfermaria eu tentei me jogar 

pela janela, a enfermeira chefe que não deixou, chamaram o médico, 

então, eles me encheram de novo de remédio e passou, já estou aos 

poucos voltando o tratamento lá no CAPS. (José) 

No que tange aos transtornos mentais mais comuns encontrados neste estudo, em 

2011 a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (Minas Gerais) realizou o Terceiro 

Censo de População em Situação de Rua e Migrantes de Belo Horizonte. Os dados 

apresentados naquela pesquisa também indicam a magnitude dos problemas de saúde 

mental nesta população. Foi encontrada uma quantidade grande de pessoas em situação 

de rua nessa condição, o que reflete bem este cenário. Segundo os dados, 23% das 

pessoas incluídas na amostra relataram a presença de, ao menos um, transtorno mental, 

sendo da depressão o maior percentual, com 43,6%, e ansiedade em 27,4%, entre os 

participantes do estudo (PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, 2011).  

No que se refere ao suicídio, em outro estudo, também realizado em Minas 

Gerais, com o objetivo de compreender as vulnerabilidades de adultos em situação de 

rua ao comportamento suicida, é apontado que o comportamento suicida ocorre na PSR 
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em função da tristeza, sofrimento, desesperança, uso problemático de álcool e/ou outras 

drogas, doenças e falta de fé (CASTRO et al., 2019). 

As drogas para eles são apresentadas também no conjunto de uma construção 

social de suas identidades no universo da rua e devem ser tratadas em um contexto 

muito mais amplo. Ao cuidar e tratar as pessoas com dependência química devem-se 

levar em conta os aspectos biopsicossociais e espirituais (GUERRA; 

VANDENBERGHE, 2017).  Resultados difíceis de serem alcançados, visto que viver 

em situação de rua os desconecta de muitos direitos, inclusive acesso a diversos serviços 

de saúde e assistenciais.  

 

5.2.4 Subcategoria 3: Violência na rua: naturalização do que não é natural 

A PSR se encontra em um estrato social muito mais suscetível a violência em 

decorrência, constantemente, de a rua não lhes oferecer formas de proteção. A 

exposição à violência, representada nas suas múltiplas condições, favorece diversas 

formas de adoecimento para essas pessoas, tanto no corpo físico-mental, como no social.  

Mostrou-se, no estudo, o cotidiano dessas pessoas marcado pelos DSS também 

relacionados a diversas formas de violência. Chamam-nos a atenção algumas 

empregadas pelo próprio Estado, que deveria lhes proporcionar meios de proteção. 

Principalmente em grandes eventos que ocorrem pela cidade. Com políticas de caráter 

higienista15, são “varridos” e “limpos” das vistas da sociedade. O que não contribui para 

a saída dessas pessoas das ruas e não resolve seus problemas de moradia e reinserção 

social e/ou comunitária, como um evento que aconteceu na localidade do Bairro de 

Santa Cruz, que receberia o atual Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, como mostra a 

uma cena etnográfica que descrevo:  

Cena 4: Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2019. Observo um 

grupo maior de pessoas no BRT, cerca de uns 20 homens e uma 

mulher que estavam muito agitados. No primeiro momento não 

quis entender a dinâmica do território naquele dia perguntando, 

preferi observar.  Em dado momento, volvi meus olhos em todo 

aquele espaço que já era comum aos meus olhos, para tentar 

captar o que estava contribuindo para aquele acontecimento 

atípico. Rapidamente observei uma movimentação maior da 

                                                           
15Processo relacionado à higiene e limpeza social; geralmente, quando direcionado à PSR, é empregado 

com a força do Estado e seus representantes da segurança pública.  
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COMLURB 16  que, diferentemente dos outros dias, estava 

realizando um trabalho com mais esmero, como podas de 

pequenas árvores e de forma mais caprichosa limpando aquela 

praça e, também, próximo do local que me encontrava, havia 

uma quantidade maior de Guardas Municipais.  Naquele lugar 

não tinha mais camelôs, a retirada destes trabalhadores causou 

muitas mudanças na estética daquele. Por todo esse movimento, 

conclui-se que alguma ação relacionada à ordem urbana estava 

acontecendo.  Perguntei ao grupo o motivo pelo qual estavam 

agitados, três tentaram falar ao mesmo tempo, pareciam muito 

apreensivos. Eles narram que o “choque de ordem” estava 

passando por ali e já tinha expulsado os camelôs e logo os 

estaria expulsando “os caras começaram a fazer a limpeza lá 

no Cesarão (se referindo a um local onde às vezes costuma 

ter um pequeno grupo de PSR), logo vão limpar a gente 

daqui também”.  Quis entender o porquê de toda aquela 

preocupação dos órgãos públicos com a ordem urbana do 

território. Resolvi então conversar com alguns Garis da 

COMLURB e me disseram que o prefeito estaria indo à Santa 

Cruz para inaugurar o CUIDARIO, um tipo de mutirão para 

reparos e consertos das praças e vias públicas que nos últimos 

dias vem sendo realizado pela cidade (Diário de campo). 

 

A presença da PSR representa um estorvo para os centros urbanos e estes 

espaços reforçam a representação de “seres sobrantes sociais”. Seus corpos, entre vários 

apetrechos que carregam, amontoam-se pelas praças, ruas ou outros espaços que lhes 

cabem. Carrinhos com materiais recicláveis para serem comercializados, fogões 

improvisados onde preparam alimentos, roupas encardidas, secando sobre gramados e 

bancos das praças, papelões que usam para dormir fazem parte do cenário onde habitam 

e poluem a arquitetura urbana (FILGUEIRAS, 2019). E, assim, são frequentemente 

geradores de conflitos com seus corpos que disputam os espaços dos territórios por onde 

passam. 

A Guarda Municipal tem o dever de proteção ao bem público, porém, qual o 

limite desse poder? Que objetos podem recolher em suas ações? Em que situação usar a 

força? O uso da força policial, como acontece em alguns casos, é justificável 

(FILGUEIRAS, 2019).   

Revelaram-se como denúncia social quando mencionaram a maneira com que 

são tratados por Agentes da Segurança Pública que, no empenho de manter a ordem dos 

                                                           
16Companhia Municipal de Limpeza da Cidade da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, vinculada à 

Secretaria de Conservação e Serviços Públicos. 
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espaços urbanos, acabam por expulsá-los dos seus locais de permanência ou de 

passagem. Recolhem seus pertences, principalmente medicamentos para diversos 

tratamentos de saúde, documentos e os tratam com truculências:  

A Guarda Municipal muitas vezes leva tudo que a gente tem. Recolhe 

tudo, um dia vieram aqui e quebraram tudo. Não tem aviso nenhum, 

eles chegam de surpresa com a COMLURB. Eles levaram tudo, meus 

remédios, meus documentos. (Petrônio) 

Este tipo de violência engloba as violências do tipo físicas a que estão expostas. 

Revela-se também como descaso e omissão do poder público, em muitas situações, pela 

insuficiência das políticas públicas e, até, por mais contraditório que possa aparecer, 

colaborando de forma indireta para a violação de direitos humanos das pessoas que 

vivem em situação de rua (MELO, 2016).  As coloca em um processo de criminalização, 

fato que as invisibiliza para as políticas públicas, colocando-as em permanentes 

condições de vulnerabilidade diante da atuação da sistemática de segurança pública 

(NONATO; RAIOL, 2018).  

Outras formas de violências físicas também foram evidenciadas em campo, 

como as acometidas por seus pares de rua. Há certa delimitação de territórios entre a 

PSR. Alguns grupos não se misturam por questões ideológicas (KUNS; HECERT; 

CARVALHO, 2014). Ocorrem, no cenário de estudo, demarcações de territórios em 

função de alguns indivíduos terem pertencido a grupos rivais de facções criminosas. 

Essas situações suscitam a violência ou elas acontecem por discórdias por questões 

corriqueiras do cotidiano: 

Como a gente está na mesma situação, nos unimos, somos uma 

família. Tem maloca porque eles não são unidos. Ficam brigando um 

com o outro, a gente aqui é da paz, tudo tranquilo, só não dá para se 

misturar com os caras que já foram daquela favela, não somos 

amigos deles. (Roberval) 

 

O medo de ser eliminado leva muitas pessoas das ruas a se sentirem adoecidas e 

habita seu imaginário (SOUZA, 2008). As situações de violência também contribuem 

para mudar suas rotinas diárias. Para dormirem à noite, geralmente se fixam em 

determinados espaços que passam a ser temporariamente suas moradias, a “maloca”, 

como as chamam. Por não possuírem formas de proteção e segurança, sempre estão 

expostos à violência física e até a morte.  

A precária qualidade de vida, com poucas horas de sono e de descanso, é 

comumente manifestada na PSR como estresse, depressão e hipertensão, que são fatores 
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de risco e gatilhos para outros problemas mais sérios (TAKAHASHI, 2017). 

Geralmente dormem em grupo e tem sempre aquele que “vela” o sono dos demais, 

devido à possibilidade de sofrerem violência noturna pelos integrantes do próprio grupo 

que se tornam rivais ou por integrantes de grupos diferentes ou pessoas que cometem 

violências contra as pessoas em situação de rua. Esse permanente estágio de vigilância e 

preparação para fugir pode fazer com que desenvolvam diversas manifestações clínicas 

(SOUZA, 2012).  

Tem aqueles que optam por dormir durante o dia por acreditarem que a rua mais 

movimentada lhes garante proteção:  

Eu não durmo direito na rua, tenho medo de acontecer alguma coisa, 

de alguém fazer alguma coisa comigo. Na rua você está exposto a um 

monte de coisas, muitas coisas ruins. Você está ali e pode chegar 

alguém e te fazer uma ruindade. Você não está protegido. Às vezes a 

gente reveza, um fica acordado tomando conta, eu quase não durmo. 

(José) 

 

Na rua a gente não consegue nem dormir com medo de sofrer 

covardia, já vi um colega sofrer violência, os caras colocaram fogo 

nele lá em Madureira. Os caras chegaram e falaram para mim: 

“Mete o pé!”. Botaram fogo no cara. Dormir na rua, você tem que 

ficar alerta. Dormir com um olho aberto e outro fechado. Eu durmo 

mais de dia, o pessoal passa para lá, para cá, agora, de noite eu não 

durmo, só cochilo, fico sobreaviso. (Ramon) 

 

Os próprios parceiros te agridem, já apanhei muito na rua, às vezes 

você tem que dormir com um olho aberto e outro fechado, senão corre 

o risco de você não acordar mais. (Carlos) 

 

Mas tem os que vivem onde seus corpos cabem, não têm referência, cada dia 

dormem em um lugar diferente.  

A violência psicológica é observada no estudo em consequência também da 

exposição às formas de violências físicas a que são submetidos dentro e fora da sua 

“comunidade”, podendo desencadear problemas de transtorno mental e favorecer o uso 

abusivo de drogas.  

Um estudo, realizado no Brasil com o objetivo de avaliar a ocorrência de 

transtornos mentais comuns entre a PSR, associa o seu desenvolvimento à violência que 

sofrem cotidianamente, manifestada por sintomas somáticos como: insônia, decréscimo 

da energia vital, dificuldades para realizar as atividades diárias, pensamento depressivo 

e a perda de interesse pelas coisas. Sintomas estes comuns nas pessoas que encontrei no 

cenário de estudo e que, amiúde, desenvolvem como resposta a um acontecimento 
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extremamente doloroso, que pode ser entendido como a própria situação de ser morador 

de rua (BOTTI et al., 2010).  

A PSR é um grupo mais acometido por doenças físicas e mentais, se comparada 

com a população geral. Esses indivíduos são submetidos a internações hospitalares 

cinco vezes mais e têm tempo médio de permanência maior em hospitais. A mortalidade 

para eles aponta para indicadores de saúde com dados que mostram um risco de 

mortalidade precoce 5,6 vezes maior para as mulheres e 2,8 vezes maior para os homens 

(WRIGHT; TOMPKINS, 2006). 

A violência urbana vivenciada por estas pessoas, associada à perda de vínculos 

familiares, entre outros, são fatores de grande importância na concepção do adoecer, no 

cuidado e, consequentemente, como fator de sofrimento mental (BRASIL, 2012). 

No que tange às mulheres em situação de rua também, chamou a atenção a 

questão da violência que vivenciam no cotidiano. Algumas, como forma de proteção, 

buscam relacionamentos com homens também em situação de rua, por acreditarem que 

a figura masculina pode lhes proteger em relação à vulnerabilidade à violência física e 

sexual, deste modo, subverteram, de certa forma, estereótipos de frágeis e dependentes 

(ROSA; BRETAS, 2015). 

Na rua tem muita covardia, já vi algumas mulheres serem estupradas 

e agredidas só por morar na rua. Há pouco tempo mesmo, uma 

colega lá em Madureira foi estuprada por dois caras que passavam 

pela rua. Levaram ela para um local deserto e fizeram essa maldade. 

Ela não foi à delegacia porque achava que não ia dar importância, 

achou melhor ir se mudar para outro lugar. Eu arrumei um marido 

logo quando fui morar na rua, ele pelo menos não deixa essas coisas 

acontecerem comigo. (Maria) 

 

Curioso foi ter encontrado uma participante que faz menção aos odores fétidos e 

repugnantes do seu corpo devido à precariedade de cuidados de higiene pessoal como 

uma forma de afastar possíveis agressores (CEFAÏ, 2010). Para ela, o mau cheiro que 

exalava do seu corpo tornava-se uma forma de proteção a possíveis violências físicas e 

agressões sexuais às quais poderia ser submetida: 

 

Na rua tem muita violência, na praça de cima mataram umas pessoas, 

não pode dá mole não. Eu às vezes prefiro até ficar fedendo, suja. 

Dessa maneira, os caras não tentam fazer gracinha com você. Já vi 

algumas colegas na rua sendo estupradas. Alguns caras cheios de 

cachaça na “madruga”, não quer nem saber... (Filomena) 
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Uma vez em situação de rua, as experiências das mulheres são graves. Estão 

expostas a altos índices de violência, incluindo o estupro (ONU, 2015). Um estudo 

recente, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2019, em todas as 

regiões do Brasil, buscou levantar informações sobre a percepção da violência contra a 

mulher e sobre a vitimização sofrida em relação a este fenômeno.  

Essa pesquisa revelou que, embora a violência sofrida em casa não apresente 

muita variação conforme a raça/cor das mulheres, verificou-se que o percentual de 

mulheres pretas que afirmaram ter sofrido violência na rua (39,7%) é muito maior em 

comparação com as mulheres brancas (23,2%) (FÓRUM BRASILEIRO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA, 2019). Vale salientar que estas amostras fazem parte das 

mulheres da população geral, não especificamente das mulheres que viviam em situação 

de rua. No que trata destes achados em relação à raça/cor, estes dados corroboram como 

os dados que encontramos na rua.  

Embora a violência contra a mulher ocorra, na maioria dos casos, dentro dos 

seus próprios lares e em grande parte por agressores conhecidos pela mulher, como 

mostra este mesmo estudo (76,4% dos agressores são conhecidos, sendo 39% parceiros 

e ex-parceiros e 14,6% parentes), para as mulheres em situação de rua essa questão não 

é uma realidade. Geralmente seus algozes, como citaram, são homens desconhecidos 

que acometem tais atrocidades contra elas. Associado a isso, por acreditarem que os 

órgãos de segurança pública não valorizarão suas denúncias, optam pelo silêncio e não 

denunciam as violências sofridas (VALLE; FARAH; JUNIOR, 2020). 

As Delegacias da Mulher, que deveriam ser serviços especializados e 

capacitados para o atendimento das vítimas, ainda sofrem críticas em suas ações. Além 

disso, as mulheres não se sentem devidamente entendidas, protegidas e amparadas 

nestes espaços (VALLE; FARAH; JUNIOR, 2020). 

As questões de violências vivenciadas pelas mulheres em situação de rua, neste 

estudo, também apresentam, de certo modo, uma denúncia social, não só nos aspectos 

configurados, em si, que concretizam as marcas das dores dos seus corpos e alma, mas 

também do silêncio a que são compelidas quando aprisionadas no contexto e renegadas 

à própria sorte na rua, por não acreditarem que o Estado como poder possa ajudá-las a 

superar as peculiaridades de violência vivenciadas no contexto da rua.  
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5.2.5 Subcategoria 4: Exposição a variações climáticas: nas noites de frio é melhor 

nem nascer, nas de calor, é melhor morrer 

 

 A sobrevivência na rua traz particularidades, tanto no que trata do processo 

saúde- doença, quanto em relação ao ambiente em que os indivíduos vivem 

(ARISTIDES; LIMA, 2009).  

A ideia de habitar é essencialmente a fuga ou proteção ambiental, ou seja, essa 

necessidade deriva da importância de o indivíduo se abrigar da chuva, do sol, da neve 

ou das variações de temperatura do ar e umidade (PHILLIPS, 2007). 

Os locais onde as pessoas em situação de rua vivem influenciam diretamente em 

sua qualidade de vida (BRASIL, 2012). Por não possuírem residências convencionais 

com paredes e tetos que lhes garantam proteção contra as condições climáticas, estão 

expostas às ações do tempo praticamente nas 24 horas do dia, por mais que busquem 

abrigos improvisados. O estudo mostra algumas peculiaridades dos determinantes 

ambientais envolvidos neste contexto que contribuem consideravelmente para que 

adoeçam. 

A Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua (PNSPR) realizada 

entre o período de agosto de 2007 e março de 2008, com o objetivo de mensurar e 

conhecer o perfil deste grupo populacional no Brasil, aponta que a grande maioria, 

69,6%, costuma dormir na rua (BRASIL, 2008). Rotineiramente, os encontrei em locais 

insalubres, pouca ventilação, expostos a chuva, calor e frio. O trabalho de campo se deu 

em todas as estações do ano (outono, inverno, primavera e verão), quando a temperatura 

oscilava entre dias frios, com temperaturas muito elevadas, com chuvas muitas vezes 

esparsas e torrenciais. Estas variações climáticas são fatores que geram sofrimento, 

dificultam consideravelmente a vida de quem vive na rua e precipitam problemas de 

saúde (BRASIL, 2012).  

Muitos, por suas constituições de sobrevivência, adquirem mecanismos para 

lidar com os fenômenos naturais e obtêm ajuda de instituições com ações de caráter 

religioso ou de pessoas que fazem caridade que distribuem cobertores para lidarem com 

o frio, no entanto, tais ações esporádicas não resolvem seus problemas e, com isso, 

podem adoecer, como foi relatado por alguns participantes, com sintomas clínicos 

sugestivos de problemas respiratórios relacionados a esta exposição ao frio:  
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Você fica na rua durante a chuva e acaba ficando resfriado, eu estou 

muito resfriada, cheia de catarro, sinto que meu pulmão não está bom 

não. (Maria) 

Se você deitar direto no chão, com a friagem você pode pegar uma 

bactéria, ter uma pneumonia, uma tuberculose. Tuberculose não se 

pega só com a saliva não, pega com a friagem também. O cara ali em 

cima está com tuberculose, está quase morrendo na rua, ele está 

passando mal direto. Eu já tive duas vezes pneumonia na rua. 

(Abelardo) 

O cuidado corporal na rua se associa à cultura das pessoas que vivem nela. Por 

não possuírem proteção de uma casa com banheiro convencional, buscam na rua meios 

para realizarem a higiene corporal (BISCOTTO et al., 2016). Não obstante, a falta de 

locais para lavar as roupas as faz se tornarem verdadeiros ambientes naturais para 

proliferação de doenças, principalmente as de pele, uma das doenças comuns 

encontradas com muitos com quem tive contato. 

Geralmente se amontoam em locais mais protegidos das condições climáticas e 

forram o chão com papelões e jornais com o objetivo de minimizar a friagem. Para 

proteção da chuva, os locais em que se abrigam nem sempre oferecem proteção 

adequada. As chuvas de ventos muitas vezes as expõem e, com isso, permanecem 

molhadas por muito tempo, por não possuírem roupas para trocar. Certo dia, fui à rua 

após uma forte chuva de verão e encontrei vários dos meus participantes com relatos de 

exposição havia várias horas ao frio, como apresento na descrição de uma cena 

etnográfica: 

Cena 5: Praça do Pirulito, próximo à igreja Católica Nossa 

Senhora da Conceição. Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2019.  

 É um dia nublado, a maloca se encontra úmida, com muitas 

roupas e muitos lixos molhados após as chuvas torrenciais que 

ocorreram na cidade na noite anterior. Algumas pessoas que ali 

estavam me descreveram a exposição ao frio e à chuva que 

passaram à noite: “a chuva foi feia, não tinha para onde 

correr, acabamos ficando molhados. Fomos para outro lugar, 

mas a chuva era de vento, não adiantou nada, eu e minha 

mulher estamos molhados até agora, não temos roupas para 

trocar”. Relataram-me que procuraram alguns locais para se 

abrigarem, mas não adiantava, a chuva tinha sido muito forte e 

os acompanhava por todo lugar em que procuravam se abrigar, 

por causa da ventania que durou muito tempo. Descreveram que, 

quando a chuva amenizou, com seus corpos cansados por 

praticamente ficarem a noite toda acordados, adormeceram 

molhados debaixo da marquise de uma loja. Sugeri que fossem 
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ao CRAS, geralmente as instituições têm um estoque de roupas 

para doação, me descreveram que iriam após tentarem arrumar 

um café para fazerem o desjejum. (Diário de Campo)  

 

Para minimizar o calor em dias quentes, observei alguns grupos dormindo 

próximos às lojas, ou agências bancárias, para aproveitarem a saída do ar condicionado 

das frestas das portas.  

Fatores relacionados à exposição ao clima no contexto de vida dessa população 

foram demonstrados em outros estudos, como em Toronto, Canadá.  Analisando o 

manuscrito, percebe-se que as mulheres que viviam em situação de rua daquele país não 

conseguiam dormir de forma satisfatória durante a noite por causa das temperaturas 

muito baixas e relacionavam muitos agravos de saúde a esta condição (COLES; 

FREEMAN, 2016). Outro estudo, neste mesmo país, versa sobre a vulnerabilidade da 

PSR às condições climáticas e demonstra a possibilidade de desenvolver doenças 

respiratórias, cardíacas e o aumento da morbimortalidade como causa secundária a estas 

doenças (RAMIN; SVOBODA, 2009). 

No Brasil, um estudo, para fazer um levantamento da literatura existente acerca 

das doenças sensíveis ao clima e dos impactos das alterações climáticas sobre a saúde, 

cita o efeito do calor e temperaturas extremas no desenvolvimento de doenças 

cerebrovasculares e infecções respiratórias (SOUSA et al., 2018). 

 

5.2.6 Subcategoria 5: As doenças da alma e do corpo  

Carvalho e Buss (2009 p.148) afirmam que “estar doente ou sadio” é 

determinado pela classe social do indivíduo e a respectiva condição de vida, em razão 

dos fatores de risco a que esse determinado grupo ou população está exposto. Assim, o 

processo saúde- doença é o resultado das condições de vida dos sujeitos, ou seja, dos 

seus hábitos e estilo de vida, condições socioeconômicas, da cultura, bem como do meio 

ambiente em que esses sujeitos vivem e se relacionam. 

Foi comum observá-los e constatar seus corpos precários em decorrência de 

diversos agravos à saúde que parecem muitas vezes não incomodá-los ou serem 

imperceptíveis, dos quais destaco: inchaço (edemas) nas pernas, talvez por 

acometimentos venosos ou arteriais; úlceras de pernas com secreções, odores fétidos, e 

miíases (infestação de lesões por moscas), peles com lesões sugestivas de doenças 
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dermatológicas e, alguns, em alguns momentos, pareciam oscilar entre a lucidez e 

confusão mental. Em meio ao diálogo, pareciam torpes, confusos, sugerindo algum 

transtorno mental.  

A constituição do adoecer para a PSR é determinada por uma interação 

iatrogênica da rua; por outro lado, é construída de forma simbólica da sua interação de 

várias influências que interligam este processo. Pareceu-me que as dores da alma 

incomodavam muito mais do que as dores dos seus corpos físicos. Muitos persistem em 

levar o cotidiano quando a alteração corporal em decorrência da precarização dos seus 

corpos não os impede de prosseguir seu cotidiano. Evidenciei muitos sinais clínicos 

sugestivos de doenças em muitas pessoas, como tuberculose, sífilis e outras, no entanto, 

muitas pessoas nem os citaram como problemas de saúde, os sofrimentos subjetivos, 

falavam mais, se queixavam mais. 

As doenças comuns encontradas a partir das condições referidas pelos 

participantes relacionaram-se a problemas respiratórios, problemas dermatológicos, 

problemas ortopédicos, hipertensão, diabetes, feridas em membros inferiores e 

dependência química: 

Minha saúde não está boa, com a chuva que eu peguei, fiquei 

resfriado. Às vezes sinto falta de ar, porque tenho bronquite. 

(Roberval) 

Estou com muita coceira, acho que é por causa do cobertor 

sujo, acho que peguei micose. (Abraão) 

Tenho essa perna quebrada porque, quando fui atravessar a 

rua, tinha bebido um pouco, o carro veio e me atropelou, 

quebrei a perna. (Petrônio) 

Fora esse ferimento no pé, eu sou saudável, eles lá no posto 

falaram que está com bicho. (José) 

 

Minha doença é química, uso cocaína, crack e álcool, ainda 

não consigo ficar livre das drogas. (César)  

Às vezes me dá tonturas, minha diabetes sobe, não estou 

tomando mais remédio, não consigo médico. (Cleber) 

Minha saúde não está boa, às vezes tenho uma falta de ar 

danada! Tenho pressão alta também, ultimamente ela tem 

ficado muito descontrolada. (Freitas) 

Em vários encontros foi necessário vestir o jaleco branco. Minha identidade foi 

com muita frequência associada a um profissional de saúde por eu ter-me apresentado, 
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além de pesquisador, também como enfermeiro, nos encontros para explicar sobre os 

objetivos deste estudo.  

Traziam demandas como: pedidos para auxílio de retirada de documentos, 

abrigamentos e principalmente solicitação de ajuda para tentar auxiliá-los nas questões 

de saúde, como lesões em membros inferiores em decorrência de traumas e feridas de 

difícil cicatrização, auxílio para conseguir consultas com psicólogo, atendimentos de 

enfermagem, auxílio para consultas médicas para tratamento de diabetes e tuberculose, 

consulta de pré-natal, entre outros.  

Por questões éticas, foram contactados os profissionais ou feitos 

encaminhamentos prévios às Unidades de Saúde, ou Assistência Social, na tentativa de 

facilitar o acesso a estes serviços. Estes pedidos pareciam se relacionar às dificuldades 

de acesso a estes diversos serviços e por meio destes encaminhamentos fui prontamente 

atendido pelos profissionais com quem foram estabelecidos os contatos. 

 

5.3.1 Categoria 3: Percepções sobre o processo saúde- doença da população em 

situação de rua 

 

Em vários momentos que atravessaram a história da humanidade, empregaram-

se muitos esforços para compreender o fenômeno saúde e doença (HELMAN, 2009; 

LAPLANTINE, 1996; KLEINMAN; EISENBERG E GOOD, 1978; MINAYO, 1991). 

Desde a concepção mágica religiosa no período pré-histórico (2.5 milhões - 10.000 a.C.), 

quando as doenças não podiam ser associadas às causas naturais ou às ações do homem 

ligadas às suas atividades cotidianas, eram explicadas pela ação sobrenatural, atribuídas 

aos deuses, demônios ou espíritos malignos evocados por inimigos (BATISTTELA, 

2007). Perpassando pelo modelo biomédico baseado na medicina, onde o foco estava 

em um conjunto de fenômenos reais que limitava-se à observação das estruturas da 

anormalidade funcional dos órgãos e à composição dos seus sistemas, conhecido como 

o modelo biomédico (HELMAN, 2009).  

Com o passar dos tempos este modelo se perpetua na sociedade, grande parte 

dessa solidificação se dá em torno do aprofundamento dos estudos da medicina moderna 

ancorados na anatomia humana. As dissecções de cadáveres passam a investigar as 

doenças dentro dos corpos, e não fora dele, a partir dos seus sinais. Assim, a doença, 

transforma-se em patologia. Toda essa difusão de conhecimentos, atrelados a muitos 
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outros, dá lugares a uma estrutura perceptível que sustentará o pensamento médico 

científico em desenvolvimento, de forma a conectar-se nas tentativas de explicar o 

fenômeno saúde/doença, e tem sido alicerces de referências para o sistema do modelo 

biomédico vigente até os dias de hoje (BATISTELLA, 2007). 

Tal modelo, apesar de sua importância para o desenvolvimento da medicina 

moderna, tem sido alvo de muitas críticas no meio acadêmico, dada a sua insuficiência 

de não oferecer respostas conclusivas ou satisfatórias para muitos problemas e, 

sobretudo, para os componentes psicológicos ou subjetivos que acompanham, em grau 

maior ou menor, qualquer doença (BARROS, 2002). Essa desaprovação atrela-se 

também à visão de que, quando se produz a análise deste fenômeno focando unicamente 

nos processos anatômicos e fisiopatológicos, menospreza-se os indivíduos na sua 

totalidade, e a forma que eles analisam o processo saúde- doença, e os coloca numa 

perspectiva de resumi-los à doença.  

Nesse universo, as várias formas de ver os processos sociais envolvidos na 

formulação da produção da vida, a saúde e doença levaram vários pesquisadores 

(LAPLANTINE, 2005; KLEINMAN; EISENBERG E GOOD, 1978; MINAYO, 1991; 

HELMAN, 2009) a buscarem uma lógica que incluísse a perspectiva do indivíduo na 

maneira de se construir este paradigma. Assim, percebe-se que o sujeito torna-se mais 

ativo na construção do seu processo de saúde- doença, logo, ele passa a ser visto como 

um elemento central, diferente da medicina dos órgãos que denomina uma pessoa pela 

patologia, ofuscando sua personalidade e sua capacidade de decisão, ou participação – 

“um paciente” (SILVA, 2006). 

Entende-se que os modelos para explicar saúde/doença são maneiras de construir 

uma realidade, uma tentativa de dar sentido à forma de o outro elaborar suas conexões 

culturais de experienciar o processo do adoecimento. Isto implica na constatação de que 

a compreensão desse fenômeno situa-se profundamente na interface entre experiências 

humanas de sofrimento, provocadas por eventos que afetam o corpo biológico, 

existencial e social, e contexto social (NUNES, 2014).  

Trazer essa discussão através das lentes das pessoas com quem interagi no 

universo da rua tem ensejado a compreensão de uma pluralidade de modelos 

explicativos, interligados aos infortúnios relacionados à doença que as acomete, 

tornando-se necessário repensar este acontecimento, contextualizando o processo do 
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vivenciar saúde e doença sob uma ótica que vai além do paradigma da ruptura do bem-

estar biológico, sem, no entanto, descartá-la na nossa investigação. Visto que, na busca 

para o seu entendimento, faz necessário debruçar-se na sua gênese, ou seja, na 

fundamentação do paradigma biomédico (BATISTELLA, 2007). 

No contexto dos caminhos percorridos para essa construção, entre várias 

dimensões, levou-se em conta a biografia das pessoas em situação de rua, a 

multidimensionalidade que trata do fenômeno saúde e doença, e seus modos de produzir 

vida, aliados aos sofrimentos imbricados em processos pessoais que permeiam as suas 

trajetórias de permanência nos espaços urbanos, com suas narrativas pessoais 

trabalhadas numa relação participativa e observações diárias relacionadas à forma como 

reconheciam o mal que acometia seus corpos concretizados no modelar de doenças. 

Durante minhas aproximações em contextos mais aprofundados com essas 

pessoas, foi possível observar a vulnerabilidade epidemiológica progressiva que 

transformou seus corpos e suas identidades sociais imposta pelas mazelas concatenadas 

ao fenômeno do adoecer. 

Muitas no cotidiano pareciam naturalizadas socialmente pelos seus hábitos pelas 

ruas, porém, em dado momento, observei que causavam incômodo às demais pessoas, 

confrontadas pela resistência dos seus corpos adoecidos em determinadas áreas comuns 

compartilhadas. Várias com estado de saúde precário optaram por continuar a 

normalidade de suas vidas sem recorrerem à ajuda de profissionais de saúde e, com o 

tempo, a naturalização dos seus corpos, deixavam de ser despercebidas. 

Em face deste enquadramento sobre os olhares sociais, em determinada ocasião 

descortinou suas presenças pelo ciclo natural das doenças, e dessa maneira, começaram 

a lhes dar contornos que vão muito além de suas peles. Seus corpos começaram a emitir 

símbolos com realces e chamar a atenção, quando começavam a representar as doenças 

na concretização de odores fétidos exalados dos seus corpos, expressões cadavéricas, 

faces pálidas, e a inércia de suas personificações nas calçadas contribuíam para 

sublinhá-los. É como se seus corpos fossem construídos por uma natureza desleixada, 

advinda dos efeitos iatrogênicos da rua, os tornando deformados, e suas indignidades 

passassem a ser contempladas pelos olhares da compaixão social.  Desta forma, estes 

sintomas passaram a expressar a linguagem primitiva dos seus corpos (BATISTELLA, 
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2007), no sentido de tornarem-se perceptíveis e alcançarem, de certo modo, a ajuda 

alheia num contexto social.  

Para melhor compreensão deste enquadramento social em torno do fenômeno 

saúde/doença imerso no cotidiano dos habitantes da rua, trago-lhes uma das minhas 

experiências apreendidas ao longo deste estudo. Logo no início da investigação, um dos 

meus primeiros participantes, identificado como José, narrou-me ter sofrido um acidente 

de moto, ocasionando uma ferida pelo trauma no pé direito. Com o tempo, essa lesão 

começou a se infeccionar e apresentar secreção purulenta, odor fétido e apresentar de 

“bichos” que saíam das bandagens dos seus curativos e migravam para o solo. Houve 

várias tentativas da equipe de CnaR da rede de saúde da localidade do estudo, para 

auxiliá-lo, e até conseguiu interná-lo em um hospital público municipal do território, 

porém, com poucos dias de internação, evadiu-se da instituição e retornou para as ruas.  

Esforços também foram empregados por diversas outras instituições que 

trabalham com pessoas em situação de rua para ajudá-lo, com efeito, também não 

lograram resultados. Caridosos, transeuntes e outros atores sociais também se 

disponibilizaram na tentativa de lhe oferecer meios para restabelecer sua saúde, 

conforme relatos de seus pares de rua.  

Ao ser perguntado sobre o motivo pelo qual evadiu-se do hospital, relatou-me 

que durante o período de internação não podia ingerir bebidas alcoólicas, e por isso 

optou por fugir. Em nossos vários momentos, observei que sua companhia mais 

frequente era sempre uma garrafa de aguardente de cana entre os braços. 

Raros foram os dias em que não o vi fazendo a ingestão desse tipo de bebida. 

Narrou-me que tinha uma família bem estruturada, com um padrasto que possuía uma 

oficina mecânica de consertos de carros no bairro de Santa Cruz, com uma vasta 

clientela e que seu lar era farto, e as bênçãos de Deus nunca lhe deixavam faltar nada: 

Eu vivia bem com minha família, morava com minha mãe, meu 

padrasto, minha esposa e meus três filhos. Eu tive uma vida boa. Meu 

padrasto tem uma oficina e um monte de gente o procura para 

consertar os carros, às vezes ele até dispensava trabalho. A minha 

casa tinha a benção de Deus, eu tinha o melhor, nunca me faltou nada, 

mas a cachaça me trouxe para a rua, eu sou alcoólico. (José) 

 

Descreveu que seu momento de partida para viver na rua se deu em torno da 

ruptura familiar em consequência da dependência química. Intitulava-se alcoólico, e 

descreveu várias passagens por CTs e CAPS AD em busca de tratamento. 
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Com o passar dos dias, observei que a doença de José começou não mais a 

ocasionar somente o sentimento de compaixão e caridade das pessoas, mas também a 

repulsa e o nojo dos que com ele, de certa forma, interagiam.  

José fazia sua moradia na cobertura do BRT. Este local era próximo ao 

embarque de passageiros e permanência dos funcionários que administravam alguns 

ônibus da localidade. Não demorou muito para ser convidado a se retirar com seus 

pertences para outro local e, com isso, foi para uma calçada, onde sua presença 

atrapalhava a movimentação das pessoas. Esta atitude pareceu-me representar um 

pedido de ajuda. Era como se ele tivesse a necessidade de ser notado, tivesse a urgência 

de ser percebido, apesar da resistência de não obter ajuda em alguns outros momentos. 

Muitos transeuntes o viam, no entanto, parecia não o notar, até dado momento 

que seu corpo começou a se “decompor” na calçada, e o estereótipo de doente começou 

a chamar a atenção.  

Confesso que, apesar de ter sido preparado durante vários anos nas academias 

para lidar com corpos adoecidos por diversos tipos de enfermidades, deparei-me com o 

desafio de presenciar a degradação que o acompanhava, e a dificuldade de lidar com o 

odor repugnante que exalava do seu corpo e a manifestação das miíses17 que saíam das 

bandagens de seus curativos, rastejando pelas calçadas, como se afastassem em busca de 

outros resíduos orgânicos, como se a seiva que as nutria naquele corpo fosse finda. 

A esta altura, a comoção em torno de José já havia tomado as ruas, e evocava 

uma grande quantidade de pessoas para ajudá-lo. Logo pela manhã, ao chegar ao 

cenário do estudo, eu era abordado por seus companheiros de rua, implorando ajuda 

para interná-lo. O CRAS local já havia acionado seus contatos, diversas ligações para o 

SAMU já haviam sido feitas. Comerciantes locais, caridosos e transeuntes já haviam 

pedido ajuda no ímpeto de retirá-lo da calçada. Porém, não houve êxito nas tentativas.  

Até que, um dia, um dos colegas, mexendo em seus pertences, encontrou o 

número do telefone de sua mãe e a contatou por meio de um celular emprestado por um 

camelô. Os familiares, de forma compulsória, conseguiram novamente interná-lo.  

                                                           
17Trata-se de uma afecção parasitária com a infestação nas cavidades do corpo e na pele por larvas de 

insetos. 
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Observei, por meio dessa experiência, que todos os grupos sociais têm sua 

maneira de perceber o processo saúde- doença. A doença presente entre os indivíduos 

como grupo social levam as pessoas de seu convívio às suas interpretações e, com isso, 

a forma de como lidar com o problema, buscando, assim, a ajuda para a cura do 

infortúnio que os acomete (HELMAN, 2009).  

Para a PSR, este processo não é diferente, no entanto, é mais complexo. Para ela, 

a doença vezes torna-se, muitas vezes, um acontecimento social no momento em que 

seus pares de rua se veem obrigados a cuidar uns dos outros por causa da ausência de 

apoio familiar (HELMAN, 2009). A doença, deste modo, não é só um conjunto de 

sintomas ligados à realidade natural e objetiva, é um conjunto de experiências 

associadas através de redes semânticas e interação social de um grupo (LONGDON, 

2009). Tornando, assim, esta experiência, uma construção individual e, também, 

coletiva (HELMAN, 2009). 

No capítulo anterior descrevi a interface dos modos de vida da PSR com os 

fenômenos que a faz adoecer nos logradouros públicos. Nele, uma questão importante 

trouxe-nos um recorte da relação entre a dependência química a diversas substâncias e 

as formas de adoecer mais exacerbadas e precoces em suas vidas. 

 Isso me faz compreender que a doença, na perspectiva do indivíduo acometido 

por determinado mal corporal, é percebida de forma distinta da perspectiva do 

profissional de saúde. A cultura da sociedade na qual a pessoa nasce ou vive não é a 

única a influenciar nas crenças e comportamentos relacionados à saúde. Há uma relação 

com vários fatores, entre eles, os fatores individuais e coletivos (HELMAN, 2009). 

Estes fatores conectados ao uso das drogas se fizeram presentes em muitos 

momentos da pesquisa. Muitas das pessoas com quem interagi não viam a questão da 

dependência química e nem sequer a mencionaram em alguns momentos como um 

problema que necessitava de intervenções do campo da saúde. Essa concepção diverge 

da perspectiva dos profissionais de saúde, quando relacionam a dependência química 

como uma doença que carece de tratamento.  

O comportamento da pessoa doente expressa uma realidade sociocultural 

objetiva que deve ser decodificada (HELMAN, 2009). Assemelha-se a um código, que 

permanece oculto perante as suas ações concretas (ALVES, 1993). As pessoas têm sua 

própria maneira de explicar os infortúnios que as acometem, cabe ao profissional de 
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saúde decodificá-los por meio dos aprendizados nas academias sem, no entanto, 

desprezá-las, e transformar tais concepções em conhecimentos, ou seja, certo tipo de 

aprendizados culturais. 

O uso contínuo das drogas interliga-se com a cronificação das identidades dos 

que residem nas ruas. Porém, numa relação risco e benefício, as drogas, nessa junção, 

parecem lhes oferecer muito mais benefícios, quando seu uso conecta-se ao prazer, e 

não ao sofrimento. Visto que, por meio do prazer, a droga parece preencher lacunas 

importantes, tornando-se indispensável para o funcionamento psíquico dessas pessoas 

(SILVEIRA, 1995). Diferente das lentes dos profissionais de saúde que olham para os 

seus riscos em torno do seu consumo.  

As dores da alma parecem falar mais, deste modo, comumente, menosprezam a 

multicausalidade de problemas de saúde que tais substâncias podem ocasionar. Na rua 

se faz necessário sobreviver; entorpecer para a dor é uma maneira que encontram na 

tentativa de alcançar este objetivo, ainda que tais sensações sejam iatrogênicas e fugazes 

com o passar dos seus efeitos. Eles podem sentir-se normais, saudáveis de acordo com 

as suas próprias lentes, quando olham para si, diferentes dos modelos de saúde e doença 

fundamentados no arcabouço biomédico que os profissionais de saúde interpretam por 

suas formações acadêmicas. 

Estar doente, para as pessoas que vivem na rua, não se limita somente a estar 

doente. Há uma soma complexa de fatores, que nos levam a diversas interpretações para 

este evento, como comportamentos, ideias, símbolos, valores, códigos culturais, entre 

outros. Uma “lente” que codifica o que o indivíduo tem contato, permitindo que ele 

tenha a capacidade de perceber o mundo e aprender a viver nele, é o que possibilita criar 

para si uma representação da realidade em que (HELMAN, 2009). 

Se contrapondo, por outro lado, ao silêncio dos seus corpos, em relação aos 

efeitos nocivos das drogas, de forma antagônica, alguns associaram a doença ao uso 

dessas substâncias: 

O meu pulmão não está muito bom. É por causa das drogas que eu 

uso. (Santos) 

 

A droga é muito perigosa, causa problemas de saúde, A loló e a 

cocaína aceleram o meu coração. Acho que estou doente por causa 

disso. (Josué) 

 

Minha doença é a dependência química, eu uso cocaína e crack, não 

consigo ficar livre das drogas, preciso de tratamento. (César) 
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Dessa maneira, muitos atribuem a doença aos comportamentos conectados à 

dependência química (HELMAN, 2009), encontrando, dessa forma, uma explicação da 

doença no desajuste do organismo interligado aos efeitos nocivos dessas substâncias. 

Veem, dessa maneira, a doença como endógena, ou seja, estaria dentro do próprio corpo, 

conectada aos hábitos de vida que levam ao desequilíbrio funcional e orgânico 

(SCLIAR, 2007). 

Com base nas narrativas anteriores, para alguns, saúde significava tratar da 

dependência química:  

Saúde é nosso bem-estar, a gente tem que cuidar da saúde, tratar a 

dependência química do vício das drogas, do álcool. (Abelardo) 

 

Saúde é você se esquivar de certas coisas que é nocivo para nossa 

saúde, como álcool, tabagismo e outras drogas. (Alcântara) 

 

Saúde para mim é não fumar, não beber, não ficar usando drogas. 

(Ivo) 

 

Viam, desta forma, a dependência química como uma doença biológica que 

necessite de tratamento e reabilitação. Entender o lugar dessas substâncias na vida 

dessas pessoas, e o que elas representam com o seu consumo, se faz importante no 

contexto da saúde e doença para compreender a conotação do seu uso.  

Viver na rua constitui-se viver na aridez do cotidiano, em lugares vistos como 

quase inóspitos e exíguos de recursos. A doença, para elas, comumente, está associada à 

baixa renda e pobreza, pois estas influenciam o tipo de alimento, água, roupas, 

saneamento, moradia e cuidados médicos aos quais necessitam ter acesso (HELMAN, 

2009). Precisam lutar incessantemente para a sobrevivência, isto inclui um construto 

social dos seus corpos que os fazem ativos e capazes de debelar quaisquer dificuldades 

inerentes à preservação de suas vidas. 

As pessoas em situação de rua percebem o trabalho como uma forma de ter 

dignidade. Valorizam a ideia de se manterem produtivas e obterem o seu sustento com o 

fruto do seu labor. Assim, a doença é percebida para algumas como uma forma da 

supressão da dignidade humana, principalmente, quando as incapacita e as obriga a 

viver da mendicância para comer, por exemplo, quando não restam alternativas: 

Doente na rua, você não tem alternativa a não ser pedir. A doença 

tira sua dignidade, pedir na rua é sinal de fraqueza, mas não tem 

como trabalhar doente na rua, muitas vezes, você tem que pedir para 

ter o que comer. Sem a proteção do INSS, não resta outra coisa a não 

ser pedir. (Sinval) 
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A Constituição brasileira de 1988 estabelece o valor do trabalho como 

fundamento do Estado Democrático de Direito, ao lado da dignidade da pessoa humana 

(BRASIL, 1988). E deve ser valorizado como a “manifestação vinculante de uma 

identidade”, a identidade do ser humano, que dele não pode ser dissociada. Por 

conseguinte, deve ser estendido a todos, com abstração das especificidades de ordem 

pessoal e do mérito de cada indivíduo (GARCIA, 2012).  

Entende-se, assim, que as prestações essenciais a uma continuidade digna são 

aquelas que qualificam a vida do ser humano, permitindo-lhe estar humano. Aquele que 

vive no espaço público, ainda que receba uma cota diária de alimentos e consiga dar 

continuidade à sua existência, decididamente não ostenta uma situação compatível com 

o atual nível civilizatório da sociedade brasileira que vincula as condições de vida à 

dignidade humana (GARCIA, 2012).  

A ida para a rua faz com que essas pessoas busquem alternativas de mudanças, 

sejam elas confortáveis ou não; muitas visam apenas à sensação de pertencimento ao 

mundo do trabalho (BEZERRA et al., 2015). Utilizam primordialmente o expediente de 

serviços informais como principal estratégia de sobrevivência. A mendicância é usada 

somente quando não há alternativa, não é algo prazeroso para aqueles que têm a sua 

vida pautada pelo trabalho (TIENGO, 2018). 

Pode-se dizer que muitas são as faces da exclusão social, todavia, o que mais se 

considera como a marca da sociedade contemporânea é a que advém das condições 

sociais do homem em relação a seu desempenho profissional (ANTUNES, 2001). 

A exclusão social é fator de indignidade e de indignação que põe o homem à 

margem de sua própria sociedade, carente de seu respeito próprio e de sua 

honorabilidade social, porque se põe como alguém que não é útil e, note-se aqui, no 

sentido utilitário, de não dar lucro (ANTUNES, 2001). Portanto, o trabalho justo e 

digno conforta; a injustiça, como a indignidade, transtorna o ser humano e o atinge em 

seu equilíbrio emocional; a reação contra uma ou a outra é sempre de revolta, desespero 

ou amargura: é sempre contraponto carregado de emoção ou sentimento o que se 

deflagra (ANTUNES, 2001). 

Para eles, o corpo parece configurar-se a uma alavanca que os faz impulsionar e 

mover-se pelas ruas em busca da sobrevivência. Quando a doença traz mudanças 
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estruturais nos seus cotidianos e os impede de lutar pela subsistência, associam a doença 

à impossibilidade de trabalhar:  

A doença debilita o homem, não deixa fazer nada, não dá para andar, 

não dá para trabalhar e para arrumar comida. (José) 

 

Quando a gente está doente é difícil trabalhar, e é difícil arrumar 

comida. Não consigo trabalhar doente, agora, com saúde, eu já 

consigo. (Carlos) 

 

A doença impede a gente de trabalhar, de fazer um monte de coisas, 

ficar doente na rua é muito ruim. (Maria) 

 

Em alguns momentos, estas falas também se configuraram no pensamento de 

que o ser humano, como um ser que recebe e responde a estímulos, tende a adaptar-se 

ao meio na busca da autoconservação (CZERESNIA, 1997). Nesse sentido, quando a 

doença não os impede de prosseguir suas vidas e a luta pela sua sobrevivência, tendem a 

menosprezar os sintomas das doenças e, dessa forma, procuram seguir a normalidade de 

suas rotinas, superando as dimensões puramente biológicas, visto que as doenças como 

origem social, para eles, são difíceis de superar. Assim, entende-se que trata-se de uma 

percepção interligada à deterioração, esgotamento ou à ideia mecanicista, fisiologista, 

de uma máquina que não funciona, ou seja, seus corpos (TAMANINI, 2000). 

Tal concepção apresenta-se com uma forte ligação às necessárias condições 

materiais de existência. Seu impacto, por vezes, pode ser muito traumático e difícil de 

superar, de modo que implica na impossibilidade de sobrevivência já tão difícil em um 

ambiente hostil como a rua, que já compete muito para concretização dessa subsistência.   

Desta forma, a saúde para essas pessoas é definida em um sentido funcional e 

social, isto é, a habilidade de continuar a vida diária, apesar da experiência da doença. 

Elas, portanto, definiam-se como saudáveis, apesar das evidências em contrário. E isso 

obviamente afeta sua atitude em relação à necessidade de busca por cuidados e 

tratamentos em saúde (HELMAN, 2009). 

Desse modo, quando a doença persiste e as impede de seguir suas vidas, ela 

configura-se a um corpo frágil a ponto de não resistir aos sintomas, esmorecer e morrer: 

Doença é uma coisa muito triste, quando você está doente, você não 

tem ânimo para nada, doença é um passo para o cemitério. (Roberval) 

 

Ficar doente na rua, você acaba morrendo, você não tem recurso 

nenhum, aí acaba morrendo.  (Claudinei) 
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Doente na rua, você morre, na rua, doente, você não pode esperar 

nada de bom, se ficar doente na rua, você morre jogado.  (Sérgio) 

 

Essa idealização evidencia a fragilidade, a finitude e a vulnerabilidade humana 

(KOVÀCS, 2005) e parece basear-se na determinação da existência dos organismos 

vivos, que são programados para nascer, viver e morrer (VICCINI, 2006). Assim, para 

eles, a falta de cuidados em saúde, a falta de conhecimento sobre as doenças que os 

acometem, associadas aos sofrimentos diários, parecem os fazer acreditar que a doença 

assemelha-se a uma sentença de morte. 

No atual contexto de grandes vulnerabilidades sociais, onde o nomadismo 

urbano aponta para um contingente vultoso de pessoas que são compelidas a buscar a 

rua para sobreviver, ocorre um recrudescimento de uma política de morte dos grupos 

mais vulneráveis (NAVARRO et al., 2020). Ainda segundo este mesmo autor, de fato, 

morre-se mais entre os que estão vivendo nas ruas. A falta de assistência, aliada a 

condições precárias de vida, acaba resultando em um número desproporcional de mortes 

nesta população. Entende-se, assim, que a morte não é somente um fenômeno biológico 

da evolução humana, mas um processo construído socialmente, que não se distingue das 

outras dimensões do universo (BRÊTAS, OLIVEIRA, YAMAGUTI, 2007).  

Dessa maneira, a significação da doença, para alguns, trouxe o imaginário da 

destituição da vida e essa realidade imposta foi capaz de provocar sofrimentos de 

angústia e a reflexão sobre a finitude diante da possibilidade da própria morte no 

esquecimento e solidão da rua:  

A doença deixa a pessoa com medo de morrer, é triste saber que você 

pode morrer esquecido e sozinho na rua... (Marcos) 

 

É triste quando estamos doentes. A doença é pior para quem mora na 

rua, você sempre está sozinho nessas horas, é como se todos te 

esquecessem. Eu tenho muito medo de ficar doente e encontrarem 

meu corpo por aí. Doente na rua, você morre mais rápido. (Souza) 

 

Para o indivíduo em situação de rua, aonde se chega pode, dependendo das 

circunstâncias, funcionar como um instrumento para enfraquecer o seu mundo 

estabelecido até então e, por isso mesmo, sua identidade. Novos lugares, novas pessoas, 

relações, desemprego, misérias, memórias afetivas podem, de certa forma, não 

confirmar, ou não ajudá-los a se estabelecer ou se conectar ao seu repertório individual 

e social a essa nova dinâmica (JABUR et al., 2014).  
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As biografias dessas pessoas, quando analisadas, mostraram-se, também neste 

estudo, marcadas, além das sucessivas perdas, por trajetórias acompanhadas de 

apartamentos e as sensações narradas por muitas do ostracismo na rua. Por mais que 

buscassem constituir suas relações com seus pares de ruas, essas conexões forjadas 

parecem não as fazer sentirem-se menos solitárias. Portanto, para que isso ocorra, o 

tempo parece ser preciso e contribui para que se sintam inabitadas por aqueles que um 

dia foram importantes em suas vidas. Consequentemente, isso as faz ter a sensação de 

morte completa, dado o entendimento de que foram esquecidas socialmente (WEISS, 

2014). 

Todos morrem, no entanto, a duração da vida e as modalidades do fim são 

diferentes segundo as classes sociais às quais os mortos pertencem (GURGEL, 2007). 

Assim, o fenômeno do morrer percebido pela PSR é permeado de processos interligados 

também de processos sociais. Deste modo, assumem diferentes nuances, de acordo com 

a perspectiva particular de sua construção histórica e social (SIMAN; RAUCH, 2017). 

O fenômeno saúde e doença tem uma relação com o cotidiano das pessoas, deste 

modo, as condições precárias que experienciam os que vivem na rua, e a exposição a 

vários determinantes sociais e espaciais os fazem ter a ideia do viver na rua atrelada ao 

significado de doença: 

Viver doente na rua é muito ruim. Doença é uma coisa perigosa, na 

rua, se você ficar muito doente, até morre. (Ramon)  

Doença é uma coisa muito ruim. Um monte de coisa que dá doença. 

Uma vez eu fiquei na friagem, não tinha cobertor, por causa da 

friagem eu peguei pneumonia. (Abraão) 

A saúde está diretamente associada à vantagem social em termos absolutos; 

quanto mais recursos sociais de indivíduos e comunidades, maior a probabilidade de 

uma saúde melhor (STARFIELD, 2002). Dessa forma, a desvantagem social que os 

coloca frente a frente no cotidiano os faz ter o reconhecimento de que a saúde pode ser 

um bem inacessível pela sua própria condição e, dessa maneira, não é possível ter saúde 

vivendo em situação de rua (FARIAS et al., 2014).  

Entende-se por moradia adequada ter privacidade adequada, espaço adequado, 

ventilação e iluminação adequadas, infraestrutura básica adequada e localização 

adequada em relação ao local de trabalho e de facilidades básicas. Tudo isso a um custo 

acessível a todos (ONU, 1984). Rememora-se que, de acordo com a OMS (BRASIL, 
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1986), a saúde é resultante dessas condições, incluindo a alimentação, educação, renda, 

meio ambiente, trabalho, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a 

serviços de saúde. Portanto, trata-se de resultado das formas de organização social da 

produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. 

Principalmente para os habitantes da rua, que se veem compelidos à subtração desses 

direitos.  

Habitar a rua constitui um fenômeno social que deflagra um problema de saúde 

pública como consequência das desigualdades sociais (PAIVA et al., 2016). Apesar de a 

PSR fazer parte de um todo na sociedade, ela faz parte de uma estratificação social por 

razões socioeconômica que a diferencia, quando se analisa o adoecer no contexto social 

particular em que vive. São corpos agentes, que se reinventam no cotidiano (FARGE, 

2007), com suas repercussões sociais de um corpo precarizado, transformado 

negativamente pelas condições sociais nas quais ele se inscreve (GRAEFF, 2012). 

Seus corpos paulatinamente passam por transformações biológicas que parecem 

inseri-los em um sequenciamento de doenças agregadas à falta de estrutura de 

residências convencionais, e isto implica também na falta de proteção às condições 

adversas ligadas ao clima. Em vista disso, muitos remeteram o significado de doença a 

ficarem expostos, principalmente, aos fenômenos da natureza, relacionados ao frio e à 

chuva: 

Minha saúde não está boa, com a chuva que eu peguei, fiquei 

resfriado. (Roberval) 

 

Uma vez eu fiquei na friagem, não tinha cobertor, por causa da 

friagem eu peguei pneumonia. (Abraão) 

 

Doença você pega ficando no sereno, na chuva. (Souza) 

 

Nessa perspectiva, a doença também pode ser compreendida como desajuste ou 

falta de mecanismos de adaptação do organismo ao meio (UTTINI; PEREIRA; 

OLIVEIRA, 2010). Assim, para eles a causa de muitas doenças pode ter tido origem no 

meio natural em que vivem, ou seja, na rua, ocasionadas pelos efeitos deletérios que 

este ambiente acarreta e, por força do destino, caberia à rua a origem dos males que 

afetam seus corpos (IDE; CHAVES, 1990). 

Trata-se de uma percepção elaborada por eles que parece ter sido baseada na 

observação sobre os fenômenos naturais e os efeitos da sua exposição para a saúde 

humana. Tais concepções podem estar enraizadas na cultura vigente das pessoas que 
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tiveram sua origem na era hipocrática (460-377 a. C.). Partindo da observação do 

organismo, e suas relações com o meio natural (periodicidade das chuvas, ventos, calor 

ou frio) e social resultante do equilíbrio do homem e seu meio (BATISTELLA, 2007). 

 Também em outro conjunto de percepções e depoimentos, ficou evidenciado 

que a doença conecta-se a uma disfunção orgânica que afeta seu corpo, causada por um 

agente etiológico, capaz de provocar alterações no seu organismo. Atribuíram, dessa 

maneira, a doença ao contágio por “entidades invisíveis” como bactérias, uma relação 

entre doença e um agente causal: 

A doença é causada por bactéria, a bactéria deixa a gente doente. 

(Jofre) 

 

Uma vez eu tive pneumonia por causa de uma bactéria que entrou no 

meu pulmão, com isso, eu demorei muito para ficar bem de novo. 

(Joaldo) 

 

Na rua tem muitas doenças causadas por bactérias: tuberculose, 

micose, AIDS, você pega por causa de bactéria. (Ramon) 

 

Nesse conjunto de depoimento, evidencia-se a teoria unicausal, que reconhece 

uma origem única e fundamental para a produção do efeito doença, sempre colocada 

fora do organismo doente (IDE; CHAVES, 1990). Assim, lhes parece que as doenças 

são causadas pela ação de agentes patogênicos; e o agente etiológico será entendido 

sempre como o causador de toda doença (UTTINI; PEREIRA; OLIVEIRA, 2010). 

Podendo ser entendidos deste modo resultados de infecções (do Latim, ‘inficire’, que 

significa “envenenar”) provocadas pelos micro-organismos (HEGENBERG, 1988) que 

invadem seus corpos.  

A doença seria, então, para eles, o mau funcionamento dos mecanismos 

biológicos e o resultado da ação de determinados agentes em locais específicos do 

organismo (SOARES, 2017). Isto é, estes indivíduos incorporam teorias leigas de 

etiologia sustentados em crenças sobre a causação da doença e a estrutura e 

funcionamento do corpo humano. Trata-se, para eles, de nomear a sua condição de 

doente ou atribuir-lhes uma identidade dentro do quadro leigo de referências e 

incorporado em seu próprio vocabulário. Mesmo que esses termos sejam emprestados 

do modelo biomédico (como “vírus”, “bactérias”, entre outros) e sejam usados e 

conceitualizados de uma forma diferente (HELMAN, 2009). 



156 

 

 

 Revelou-se, no estudo, a visão de saúde que estas pessoas elaboram 

correlacionada à normalidade corporal, concebida pela ausência de sintomas de doença. 

Sobre esse ponto de vista, é possível que trata-se de um conhecimento que parte da 

experiência e se reorganiza constantemente no contato com a medicina oficial 

(MINAYO, 1988). Uma visão concebida segundo a perspectiva do modelo biomédico 

que se fundamenta em causas e efeitos de doenças a serem diagnosticados e tratados: 

Saúde é você estar bem, é sentir que não está doente, é não sentir 

nada [...] (Filomena) 

 

Minha saúde é boa, graças a Deus, eu não sinto nada. (Sinval) 

 

Eu estou bem, não sinto nada não. (Alcântara) 

 

Tal significado parece ter sido disseminado ao longo das décadas, e permeado 

por especificidades inerentes ao contexto no qual estes indivíduos estão inseridos 

(SILVA et al., 2018). Na prática clínica, as pessoas são examinadas e rotuladas como 

sadias ou doentes, em função de julgamentos baseados em resultados de exames 

laboratoriais que informam a presença ou ausência de anormalidades (PAULI; ARTUS; 

BALBINOT, 2003). No caso das pessoas que vivem na rua, estarem ou não doentes 

afigura-se a um modo particular de autodenominarem seu estado de normalidade, ainda 

que os que os cerquem os percebam como doentes, mediante seus conceitos culturais 

singulares.  

Essa percepção suscita outras discussões. Muitos dos elementos observados no 

cotidiano desses indivíduos apontaram que, de fato, muitos se encontravam doentes, 

porém, por estarem acostumados aos sintomas de variados agravos associados aos seus 

modos peculiares de interagir com a rua, isso parecia não fazê-los se perceberem 

patologicamente afetados. De modo geral, essas pessoas associam a tosse produtiva e 

constante ao tabagismo e uso das drogas. O emagrecimento acentuado, às horas de 

privações de alimentos, e a fadiga diária à rotina do perambular pela rua (BRASIL, 

2012). Quando se tenta construir a linha de tempo do relato clínico quando atendidos 

por profissionais de saúde, não é incomum que se depare com enormes vazios, como se 

nada naquele período tivesse ocorrido em suas vidas (BRASIL, 2012). Cala-se então o 

corpo, que não deve mais doer, que não deve mais sentir, ainda que esteja muito doente. 

Nesse momento, se perguntarmos a um morador de rua com tosse e dor como ele está 

de saúde, ele responderá: bem (SOUZA, 2008). 
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Um depoente narrou-me alguns aspectos neste contexto, quando perguntado 

sobre a sua saúde: 

Eu não sei quanto tempo estou com essa tosse e nem desde quando 

estou magro. Eu estou me sentindo bem, as pessoas na rua são muito 

magras mesmo, nós ficamos muitas vezes sem comer, é por isso. Essa 

tosse? Não se preocupe não, eu fumo muito cigarro e maconha, deve 

ser por isso. (Alcântara)  
 

Sentir-se saudável ou doente são formas de percepção própria que o indivíduo 

elabora sobre sua condição (HELMAN, 2009). O conceber a doença, para algumas 

pessoas em situação de rua, tem uma relação muito próxima ao que trata do 

funcionamento do corpo, uma ligação entre o “normal” e o “patológico” 

(CANGULHEM, 1995.) Tal sentido sugere-se ligar-se à adaptação que adquiriram das 

perturbações do corpo em busca de sobreviverem e/ou por falta de consciência sobre 

seu próprio corpo.  

Para a sociedade ocidental moderna essas pessoas, por seus modos de produzir 

vida nas ruas, aparentam ter problemas de saúde, embora muitas não se sintam assim. 

Posto que, no seu cotidiano, naturalizam as situações que afetam sua aparência física, ou 

suas funções orgânicas e com elas convivem de forma que, no seu entendimento, estão 

saudáveis. Se para a sociedade parecem doentes, elas não se reconhecem como tal 

(FARIAS et al., 2014). 

A saúde é a vida no silêncio dos órgãos, enquanto a doença é a perturbação 

(CANGUILHEM, 1995). Para as pessoas que vivem na rua, a doença relaciona-se com 

harmonia e desarmonia. Quando a doença não traz desajustes orgânicos que interferem 

em suas rotinas, não é considerada como doença; o oposto, quando o desequilíbrio do 

funcionamento do corpo interfere em seu cotidiano, traduz-se em doenças. 

Para algumas pessoas é possível evitar doenças na rua, embora apresentem 

inúmeras dificuldades relacionadas a esta prerrogativa. Algumas fizeram menção à 

saúde, à prevenção às infecções sexualmente transmissíveis. Algumas mencionaram 

suas práticas sexuais com o uso do preservativo, com o objetivo de prevenir o contágio 

dessas doenças e se cuidarem: 

 Eu uso camisinha, tenho que me cuidar, não faço sexo sem camisinha 

para ter saúde, evitar DST. Eu tenho pavor da AIDS. (Carlos) 

 

 Para ter saúde, a gente tem que se preservar e se cuidar, tem que 

usar camisinha para não pegar uma DST, eu tenho muito medo de ter 

AIDS. (Sinval) 
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Nos trechos das entrevistas, as narrativas acerca do significado que elaboravam 

sobre saúde, as associando à prevenção às ISTs e, principalmente, à AIDS, podem ter 

tido uma influência cultural relacionada à doença no início da pandemia, onde as 

campanhas de alerta pelo MS no Brasil, incansavelmente, divulgavam nos meios de 

comunicação as complicações da doença para os doentes e vinculavam as imagens de 

pessoas muito debilitadas em vários canais de televisão. Sobretudo, com o estereótipo 

do “aidético”, que ainda é um elemento vivo, se remetendo à imagem estereotipada do 

início do surgimento da doença, de uma pessoa em fase terminal, emagrecida, 

hipocorada, enfraquecida, com o diagnóstico estampado em sua forma física 

(MALISKA et al., 2009). E por alguns terem presenciado muitas pessoas acometidas 

pela AIDS nas suas trajetórias de vivência na rua, como descreveu um participante sua 

experiência: 

A doença que mais vejo na rua é a AIDS, as pessoas morrem muito 

com essa doença [...] (Souza) 

 

Esse achado está de acordo com um em estudo realizado com moradores de rua 

em albergues de São Paulo, que encontrou prevalências de 1,8% nessa população, com 

estimativas alarmantes que representam quase três vezes a estimativa de prevalência de 

HIV na população brasileira (BRITO et al., 2007). 

O conceito de saúde vem sofrendo atualizações, incluindo-se as questões já 

existentes como: a prevenção de doenças e promoção de saúde, qualidade de vida e 

bem-estar social, entre outras, como determinantes sociais, econômicos, etc. (PAULI; 

ARTUS; BALBINT, 2003). Embora se percebam mudanças nas campanhas de 

prevenção às doenças pelo MS, onde se vincula o viver saudável por meio das 

mudanças do estilo de vida, e, cada vez menos, campanhas alicerçadas na coerção e 

medo das pessoas, identificou-se no estudo ainda permear no imaginário social o pavor 

do contágio da AIDS, que parece ligar-se às campanhas de prevenção daquele período 

histórico. 

Algumas pessoas remeteram o significado da doença à tristeza, falta de prazer e 

falta ânimo para a vida e, dessa forma, tenderam a associar a doença ao sofrimento:  

Doença é falta de ânimo para nada, é como eu me sinto [...] (Jofre) 

 

Doença, para mim, é a pior tristeza do mundo, a doença é amiga da 

tristeza. (Freitas) 
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Esses sofrimentos marcados nos corpos dos indivíduos que habitam as ruas 

indicam insígnias de uma vida que simbolicamente os faz vivenciar tais angústias, 

dados os inúmeros fatores cotidianos que se inscrevem em ciclos com desfechos de 

inúmeras consequências atribuídas a essas emoções.   

Nessas circunstâncias, o discurso sobre o sofrimento parece evocar significados 

abstratos, porém, para essas pessoas figura-se em acontecimentos reais, quando a 

doença corporal manifesta-se dessa forma, em falta de prazer, e desânimo frente à vida. 

São, assim, considerados mecanismos fisiológicos e psíquicos que adquirem 

materialidade no corpo humano ao expressarem-se em transformações em seus 

processos internos, com suas repercussões sobre o imaginário, carregadas sempre de 

conteúdo negativo (TAMANINI, 2000).  

Diante de um episódio de saúde debilitada, os indivíduos tentam explicar o que 

aconteceu e por que aconteceu (HELMAN, 2009). Nas sociedades primitivas, a doença 

era vista como resultado de alguma coisa misteriosa introduzida no corpo e interpretada, 

desse modo, como atos mágicos realizados por deuses, feiticeiros ou como castigo 

(PINHEIRO; CHAVES; JORGE, 2004). Assim, foi encontrado um participante 

atribuindo a doença a Deus, como um castigo divino, o que considera-se uma concepção 

primitiva, causada por alguma má conduta ou ofensa à sua divindade: 

A pior doença para mim é ter câncer, doença é uma coisa muito ruim. 

Acho que algumas doenças são castigos de Deus por alguma coisa 

errada que fizemos. (Amarildo) 

 

Esta concepção contida no depoimento acima remete aos períodos primitivos 

quando a doença era entendida como pecado, resultado da desobediência a códigos de 

condutas prescritos pelos deuses, sendo atribuída ao enfermo a responsabilidade, 

individual ou coletiva por seus sofrimentos (SABROZA, 2004). 

Apesar de, com o tempo, a concepção mágico-religiosa ter sido também 

superada com o desenvolvimento da humanidade, que incorporou novos conceitos de 

saúde/doença, atualmente é possível encontrar esta concepção ainda enraizada em nossa 

cultura. Sendo assim, encontrei pessoas que consideravam também a doença um mal 

atribuído aos espíritos e, como consequências, narraram a falta de perspectiva para o 

futuro demonstrada pela desesperança e falta de sentido para a vida. 

A doença não está no corpo, é espiritual, a pessoa já lutou e não 

conseguiu nada, para que cuidar da saúde? Não tem mais perspectiva 

na vida. Eu vou fazer 50 anos, qual utilidade que eu vou ter mais? 
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Nenhuma! Nem para o governo nem para a sociedade. Para o 

morador de rua, às vezes a doença é espiritual. O espírito dele é que 

está doente, a consciência dele, isso é coisa causada por espíritos 

ruins. (Ivo) 

 

Sinto-me muito desmotivado para viver às vezes, eu acho que a 

doença é espiritual [...] (Petrônio) 

Da idade primitiva até a atualidade, pensa-se no conceito de saúde de uma forma 

heterogênea que resulta em várias prerrogativas importantes nessa constituição, e não 

somente a ruptura do bem-estar biológico. As pessoas que vivem na rua, em situações 

em se deparam doentes, muitas vezes colocam em xeque o valor que atribuem à própria 

vida e questionam o significado da própria existência (ROSA; CAVICCHIOLI; 

BRETAS, 2005).   

O sentido da vida é uma possibilidade estritamente humana, pois só o homem é 

capaz de atribuir significados aos acontecimentos e às relações existentes em sua vida.  

O sentido da vida é impulsionado através da vontade de sentido (CAMPOS; CUNHA, 

2016).  

A ausência de sentido construída a partir das limitações e impossibilidades que 

todo ser humano vivencia produz a frustração e, desta maneira, o impedimento de que o 

indivíduo vivencie e ultrapasse as condições desfavoráveis, pelo fato de não perceber 

motivos e propósitos que o impulsionem e o façam encontrar perspectivas 

favorecedoras, gerando nos indivíduos incapacidades e sentimentos de inferioridade, 

diminuindo o seu desejo de vida (CAMPOS; CUNHA, 2016).  

Cabe referenciar novamente a reflexão de Antunes; Rosa; Bretas (2016): “por 

que se pensar em saúde e viver saudável para estas pessoas se os significados que 

elaboram da vida têm sua finitude na morte social?”. 

Houve menção aos que remetiam saúde à limpeza, não no sentido de cuidados 

corporais ligados ao asseio, mas ao simbolismo do corpo sadio, livre de doenças: 

Para não ter doença é preciso ter o corpo limpo. Eu não tenho doença, 

meu corpo está limpo, meu espírito está limpo. (Carlos)  

Saúde é você ter um espírito limpo, isso te protege de doenças. 

(Claudinei) 

Na associação do corpo limpo à ausência de doença também pode haver uma 

concepção relacionada à interpretação mágico-religiosa. Apresentar-se limpo aos olhos 

dos deuses, na Antiguidade, era um hábito comum em algumas civilizações, como nos 



161 

 

 

incas, hebreus e egípcios (ROSEN, 1994). Assim, a pureza do corpo e do espírito, para 

eles, está intrinsecamente ligada à maneira que atribuem à saúde. 

Quando se fala em saúde e doença na perspectiva do indivíduo, deve-se levar em 

conta o significado desse fenômeno que faz sentido para si. É um conceito muitas vezes 

abstrato, que faz sentido somente para aquele que vive determinado momento. A saúde 

e o adoecer são experiências subjetivas e individuais, conhecidas de maneira intuitiva, 

dificilmente descrita ou quantificáveis (VIANNA, 2011).  

Percebi, por meio dos dados, certa dificuldade deles de mencionarem suas 

percepções sobre a saúde. Poucos participantes contribuíram nesse sentido. Nas 

narrativas em torno da concepção de saúde/doença vislumbrou-se um privilegiamento 

da doença em detrimento da saúde. Na rua a centralidade dos discursos está na doença, 

ou seja, para os elementos quase que uníssonos e muito mais recorrentes, quando se 

tratava dos aspectos do adoecimento. Isso se deve à pouca valorização do corpo 

biológico, haja vista que muitos se veem como mortos socais. Na narrativa abaixo 

comprovou-se essa percepção: 

Saúde para morador de rua? De que forma? O morador de rua já 

está morto. Está morto para sua família e está morto para sociedade. 

Nós não existimos mais, simplesmente. (Abelardo) 

 

Dessa forma, a vivência neste contexto produz um sofrimento intenso e 

desumano, conduzindo os indivíduos a indagações e questionamentos do próprio 

sentido da vida (CAMPOS; CUNHA, 2016). Em meio a estas circunstâncias complexas 

é que se desenha o universo real dessas pessoas. Para muitos, estar na rua significa ter 

descido ao nível mais baixo do status social conferido a um ser humano. Portanto, tal 

constatação faz com que essas pessoas coloquem em xeque o valor que atribuem à 

própria vida, questionando o significado de sua existência (ROSA; CAVICCHIOLI; 

BRÊTAS, 2005). 

Diante desses aspectos, estes indivíduos ainda vivenciam a pior de todas as 

sensações: a de invisibilidade. Não pelo fato de não conseguirem ter acesso aos seus 

devidos direitos, ou de passarem despercebidos pelas demais pessoas, mas, 

principalmente, de não estarem incluídos nas medidas protetivas, e nas políticas de 

prevenção e promoção. Estão ali invisíveis ao Estado, vivenciado a mais absurda 

degradação humana (CAMPOS; CUNHA, 2016). 
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Para a PSR a realidade é apreensível e penetrável pelas lentes de como veem o 

mundo apesar das dificuldades com que se deparam, e existindo, assim ainda, o espaço 

para a felicidade, que seria a ausência de dor e perturbação (LOPES, 2013) conseguidas 

pela independência que ganham contornos além dos desafios cotidianos. Nesse sentido, 

houve os que remeteram o significado de saúde à felicidade:  

Saúde é uma coisa muito boa, quando se tem saúde, as coisas vão 

bem. Saúde me traz felicidade. (Cleber) 

 

Saúde é uma coisa essencial, é felicidade, uma coisa maravilhosa. 

(José) 

 

Saúde, para mim, é felicidade, é tudo. Sem saúde você não faz nada. 

(Ramon) 

 

Fazer das ruas a sua própria casa pode não ter uma conotação tão forte para os 

que vivem nessa condição. Alguns talvez já estejam engessados com o cotidiano das 

ruas, outros, ainda, podem estar à procura de algo que justifique suas chegadas até ali, e 

há aqueles que ainda vivem numa constante luta para sair das ruas e reconquistar a 

liberdade de ser um cidadão (CAMPOS; CUNHA, 2016). 

A vontade de sentido pode ser descoberta e encontrada também a partir do 

sofrimento e da maneira como o indivíduo enfrenta e atribui significados a cada 

situação vivenciada. O que significa afirmar que a situação de rua, dependendo da 

forma como cada sujeito a encara e lhe atribui significados, pode também servir como 

força impulsionadora (CAMPOS; CUNHA, 2016).  

  A rua despotencializa o poder que o indivíduo tem de resgatar por ele mesmo o 

sentido da sua vida, no entanto, nada está isento de sentido (CAMPOS; CUNHA, 2016). 

Desta forma, por mais contraditório que possa parecer, estar nas ruas pode ser também 

uma forma de sentir-se feliz, distante de um contexto formatado socialmente e que se 

constitui em um elemento desencadeador/gerador do ciclo do adoecimento. Muitas 

vezes, a rua torna-se um local de refúgio, libertação e estabelecimento de novas relações 

(SILVA et al., 2018). 

Para algumas pessoas que habitam a rua, a saúde tem sido associada a um bem 

maior, fundamentado na lógica de outros bens maiores que perderam quando deixaram 

seus lares. Preservar a higidez dos seus corpos biológicos, para eles, significa o resgate 

do julgaram importante, como família e amigos:  
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Saúde é essencial, saúde é tudo, se eu não tiver saúde, não vou ver 

meus filhos, meu pai, meus amigos. (Maria) 

 

Eu preciso ter saúde, sei que é difícil ter saúde na rua, mas, com 

saúde, eu vou poder voltar para a casa um dia e voltar a viver com a 

minha família. (Marcos) 

 

A sociedade contemporânea apresenta fragilidade em seus relacionamentos 

humanos, que, por sua vez, produz um sentimento de insegurança que acaba por 

impulsionar no ser humano sentimentos conflitantes em relação ao desejo de manter os 

vínculos apertados e/ou frouxos ao mesmo tempo (BAUMAN, 2004).  

A tentativa de compreender as narrativas de experiências dessa população é um 

desafio, pois, enquanto alguns indivíduos relatam o sofrimento de viver na rua, o anseio 

de transformação da realidade e do retorno à vida doméstica, outros referem que se 

acostumaram com o cotidiano da vida na rua e desejam continuar nessa situação (HINO; 

SANTOS; ROSA, 2018). 

A rua, para essas pessoas, representa a destituição da privacidade, a expressão 

isolada e nômade. Representa a expressão aguda da quebra de laços de afinidades, de 

filiações, de pertencimento (SPOSATI, 2009). Parecem se encontrar em uma dupla 

solidão, em relação ao seu passado, muitas vezes de perdas e rompimentos, e em relação 

ao seu presente, contexto de miséria, fragilidades e vulnerabilidades (JABUR et al., 

2014). Tais fatores, conectados ou isolados, podem favorecer o surgimento de doenças, 

assim, para os que vivem na rua, é preciso tentar debelar tais situações. Entendendo a 

saúde como um bem de muito valor, é esperado que o ser humano comprometa-se em 

preservá-la (MACHADO; KOELLN, 2009). Neste sentido, cabe questionar: a saúde 

para as pessoas que vivem na rua é uma realidade atingível ou utopia?  

Como explicam essas situações os que têm a rua como moradia? Onde 

experimentam fatores de solidão, perda de vínculos e referências, a família deixada, 

lembrada e rememorada muitas vezes ocupa um espaço tão grande em suas vivências 

que seus relatos giram em torno desse mesmo tema: a perda dessa constelação afetiva, 

social e simbólica que a família representa (GRINBERG; GRINBERG, 2004).  

Independente da condição física, sociocultural, econômica ou psíquica, todo 

sujeito é passivo de encontrar e descobrir o sentido da sua vida (CAMPOS; CUNHA, 

2016). Trabalhar a lógica dessas pessoas, na esperança de resgatar o bem maior 

representado na personificação dos amigos e familiares, associados à condição de saúde, 
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pode tornar-se uma condição fundamental para a compreensão da determinação social 

do processo saúde- doença e contribuir para restituição de suas identidades sociais, até 

então esquecidas sobre os escombros da solidão das ruas.  

Essas percepções sugerem ser, então, compreendidas como parte do modo de 

organização da vida cotidiana e da história pessoal de cada um (VAITSMAN, 1992). 

Capazes de gerar e consolidar mudanças, visto que, a partir desses contextos, é possível 

observar uma série de mecanismos (processos) de risco-proteção à saúde (BASTOS; 

TRAD, 1998).  

 

5.3.2 Categoria 4: Práticas profissionais efetivadas à população em situação de rua: 

o olhar dos que buscam o cuidado em saúde   

Em função do desenvolvimento tecnológico e da complexidade da vida urbana, 

há uma variedade de opções terapêuticas disponíveis contemporaneamente, cujas 

diversidades são agregadas aos aspectos sociais, culturais, religiosos, políticos e 

econômicos (HELMAN, 2009). A perspectiva antropológica trouxe-nos a possibilidade 

de compreensão da junção dos aspectos acima citados na maneira de lidar com o 

adoecer no cotidiano pela PSR, e sendo observada, entre as ruas, a busca por essas 

pessoas por cuidados em saúde, estes fundamentados em Helman (2009), em três 

setores distintos: informal, popular e profissional, que, em diferentes contextos, podem 

se tornar um fator potencializador ou frágil no sentido de produção de cuidado. No 

entanto, para fins de fundamentação deste recorte do estudo, interessa-nos analisar os 

componentes interligados ao cuidado profissional destinados por profissionais de saúde 

da AB à PSR.  

Consideram-se como produção do cuidado os modos éticos de pessoas em 

situação de rua conduzirem-se no cotidiano como redes de existências, disputando, o 

tempo inteiro, com outras diferentes lógicas de existir que lhes são impostas (MEHRY 

et al., 2014). Trata-se de uma interação entre dois ou mais sujeitos, visando ao alívio de 

um sofrimento, ou ao alcance de um bem-estar, sempre mediada por saberes 

especificamente voltados para essa finalidade (AYRES, 2009). 

A busca por saúde é questão não só de sobrevivência, mas de qualificação da 

existência. É um processo significativo que transcende essa estrutura dentro da lógica 

social. É preciso concebê-la a partir das significações próprias, ou seja, que avancem em 
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princípios que vão para além do fundamento da cura ou da superação de algum mal-

estar, mas de sobreviver diante das intempéries da própria existência de formas 

consideradas saudáveis e possíveis para os sujeitos (FARIA, 2018). 

O sujeito que vive na rua é singular e deve ser contextualizado de acordo com o 

território no qual se insere. A complexidade das condições de vida e de saúde nos 

grandes centros urbanos é geradora de muitos desafios, e são complexas as 

possibilidades para garantir a equidade e o direito à cidadania a estes grupos vulneráveis 

(PAULA et al., 2018). Para isto, o processo de trabalho dos profissionais de saúde deve 

ser criativo, inovador, e intrínseco às necessidades desta clientela (ENGSTROM; 

TEIXEIRA, 2016). 

É inegável que as pessoas que habitam as ruas apresentam características 

desafiadoras para os profissionais de saúde. Estar preparados para lidar com os 

processos do adoecer e do sofrimento desses indivíduos, agravados pela situação de 

vulnerabilidade e pobreza extrema, não é um trabalho simples (ENGSTROM et al., 

2019). São pessoas que apresentam uma multiplicidade de fatores preditores ao 

adoecimento, em consequência dos seus modos de viver, acrescidos de um conjunto de 

desigualdades sociais que os insere em um contexto de exclusão e mostra a sua face 

quando necessitam acessar os cuidados indispensáveis à saúde.  

Diante de tantas necessidades importantes, o acesso à saúde dessa população é 

mais do que simples rotina de cuidado (TAKAHASHI, 2017). Implica em medidas 

fundamentais que, em um aspecto mais amplo, devem ser adotadas pelos profissionais 

de saúde, para que garantam sua sobrevivência em cenário possível e modelado às suas 

necessidades concretas. Geralmente, encontram-se à margem da rede de atenção à saúde 

e são alvo, muitas vezes, de políticas de saúde focalizadoras, que ignoram a 

complexidade dos seus modos de vida (BASSIN, LUCCA, 2017). 

Em relação à garantia do acesso e cuidados em saúde para a PSR, remete-se à 

ideia da criação de um novo sistema de saúde que abarque as suas necessidades, porém, 

não necessitam de um novo ou alternativo modelo de atenção à saúde que lhes garanta 

este direito, já que encontram assegurados os seus direitos no SUS (BOTTI et al., 2009). 

No SUS, o princípio da Universalidade reafirma que a saúde é um direito de 

todos, e cabe ao poder público a provisão de serviços e de ações que o assegure. Já o 

princípio da Integralidade endossa que a atenção em saúde deve considerar as 
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necessidades específicas de pessoas ou grupos, mesmo que minoritários, em relação à 

população (BRASIL, 2000). Prerrogativas estas também incluídas na Constituição 

brasileira de 1988, porém, tal documento, isoladamente, parece-nos que não foi 

suficiente para, de fato, tornarem-se reais os seus princípios, quando se trata da PSR e 

suas necessidades e complexidades de saúde. 

Desse modo, a PNPSR surge com o objetivo de corrigir os processos de 

injustiças sociais imersas no universo de muitas carências em saúde dos que residem nas 

ruas.  Essa política, instituída pelo Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, 

imprime muitas considerações basilares sobre o acesso e cuidados em saúde para a PSR 

e tem como princípios: a igualdade, a equidade, a humanização, a universalidade, o 

direito à convivência social (familiar e comunitária), o reconhecimento da singularidade 

social, e o respeito à dignidade e à cidadania (BRASIL, 2009). 

A existência de uma política nacional para a PSR pressupõe que houve, em 

algum momento, um contexto histórico e político que possibilitou que o fenômeno da 

situação de rua fosse reconhecido como um problema merecedor da atenção do Estado 

brasileiro e, em função disso, pudesse ser absorvido pela agenda governamental, 

merecendo, assim, o interesse e produção de respostas por parte da gestão pública do 

País (NASCIMENTO, 2019). 

No âmbito das políticas públicas que versam sobre o direito das pessoas aos 

serviços de saúde, a AB tem um protagonismo no encadeamento do acesso da PSR à 

oferta dos seus serviços. Pleiteia-se que o cuidado em saúde a essas pessoas seja, 

preferencialmente, coordenado pela AB (WHO, 2005). Ela deve ser o contato 

preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação com 

toda a Rede de Atenção à Saúde (BRASIL, 2012).   

Concomitantemente a isso, a ESF é tida como modelo ideal para facilitar o 

acesso dos usuários aos serviços na AB, baseado na integralidade, com foco na família, 

na comunidade, na vigilância em saúde e na visão de saúde com suas múltiplas 

determinações (BRASIL, 2012).  

O direito à saúde por meio das políticas públicas mencionadas, com os seus 

princípios elencados, deveria garantir igualmente a todas as pessoas, sem distinção, o 

acesso aos cuidados em saúde, porém, parte considerável da população mundial está 

sujeita a um nível de pobreza que impede o atendimento às necessidades elementares 
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(CAMPOS, 2015). Neste grupo, encontram-se catalogadas as pessoas que vivem em 

situação de rua. 

É de se admitir que grandes avanços nas últimas décadas tenham sido indutores 

no sentido de incentivo às políticas públicas para a PSR, principalmente, no campo 

constitucional. Todavia, ainda é necessário aproximar as políticas públicas das 

necessidades desse grupo de indivíduos, bem como considerar os princípios da 

universalidade, integralidade e equidade, preconizados pelo SUS na sua definição 

(PAIVA et al., 2016).  

O território onde vivem essas pessoas assume características peculiares que o 

diferenciam dos demais territórios onde rotineiramente os profissionais de saúde da AB, 

nos modelos tradicionais, desenvolvem e reproduzem cuidados à população geral. 

Porém, como estão normalmente adstritos nos territórios das unidades de saúde, é de 

responsabilidade dessas equipes garantir o acesso desta população aos serviços, 

assegurando a continuidade das ações e a longitudinalidade do cuidado em saúde.  

Com base no exposto, faz-se necessário contextualizar as experiências que os 

participantes deste estudo narraram e empenhar-se na busca para entender o sentido que 

elaboraram sobre os cuidados que lhes eram ofertados. Partindo dessa premissa, 

buscamos compreender, nesta categoria, as práticas de cuidados em saúde efetivadas 

pelos profissionais de saúde a estes indivíduos. Portanto, não se pode deixar também de 

contextualizar suas andanças pelos serviços da rede de atenção à saúde, sem relacioná-

las às suas experiências reais. 

No que trata da Integralidade, um dos princípios doutrinários do SUS que tem 

como pressuposto as ações direcionadas à materialização da saúde, por meio de alguns 

relatos, percebeu-se que este direito muitas vezes lhes era negado, se configurando em 

barreiras de acesso aos serviços de saúde. Houve menção de várias pessoas de que, pelo 

fato de morarem na rua, isso já ocasionava entraves para o acesso aos atendimentos nas 

unidades básicas de saúde: 

Quando você vai sozinho no posto de saúde (faz menção a um Centro 

Municipal de Saúde), como eu te falei, eles não atendem por ser 

morador de rua. (José) 

 

Na Clínica de Família, se eles souberem que você é morador de rua, 

aí mesmo que eles não te atendem. (Roberval) 
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Acostumados com os sintomas que os incomodam por atribuírem tais sensações 

às suas características de vida (BRASIL, 2012), muitas vezes isso os faz buscarem os 

cuidados nos serviços de saúde somente quando seus corpos começam a sucumbir à 

doença e, desta maneira, a busca por esses cuidados se dá por meio de UPAs ou das 

emergências hospitalares.   

Em várias narrativas, foi possível constatar que muitos davam preferência à 

busca por acesso nestas instituições por acreditarem que seriam atendidos mais rápido 

em suas queixas pontuais. Neste aspecto, davam ênfase às questões da doença, em 

detrimento da prevenção. Alguns se mostraram, inclusive, satisfeitos com os serviços, 

por um acontecimento que deveria ser habitual: serem atendidos. Desta forma, 

pensavam como se a rede de saúde, quando os acolhia, estivesse lhes fazendo um 

benefício ao qual não tinham direito: 

No hospital a gente é bem atendida, uma vez eu fiquei sem tomar os 

remédios e minha pressão subiu. Quando eu sou atendido no hospital, 

eu fico satisfeito, mesmo sendo morador de rua, eles atendem, é mais 

rápido, os médicos te passam remédio e você pega até de graça na 

farmácia. (Ivo) 

Quando eu passo mal, vou logo para o hospital, na Clínica de Família 

tem uma senhora lá que fica cheio de nove horas, no Hospital Pedro 

II eles falam: “O que o senhor está sentindo?”. A enfermeira colocou 

na ficha o que eu estava sentindo e me falou: “Aguarda, que o senhor 

já vai passar pelo médico”. Na Clínica de Família, eles ficam te 

tratando com desprezo, fica te tratando mal porque você é morador 

de rua, por isso que eu prefiro ir para o Pedro II, lá não tem pobre, 

não tem rico, não tem morador de rua, não tem nada. Chego lá 

passando mal, eles fazem minha ficha, sou logo atendido. Nas 

Clínicas de Família, eles falam que aqui não é lugar de atender essa 

gente não. (Freitas) 

Apesar de serem titulares de direitos (e de deveres) perante o Estado e à 

sociedade, de modo que a realização de políticas públicas voltadas ao atendimento de 

suas necessidades não é mera liberalidade, nem obra de caridade (CNMP, 2015), a 

busca preferencialmente por cuidados em saúde em instituições que ofereçam 

atendimentos de emergência, em detrimento das unidades da AB, revela-se nas formas 

com que são acolhidos quando procuram estes serviços de saúde. O que fere o princípio 

da hierarquização dos serviços de saúde proposto pelo SUS, e suscita a reflexão sobre o 

modelo de atendimento oferecido a essa população (ROSA; SECCO; BRETAS, 2006).  

Desse modo, a prevenção e a promoção da saúde, que deveriam ser exercidas 

idealmente pelos profissionais da AB, acabam não sendo realizadas, e, assim, 
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negligenciadas, visto que os serviços de emergência têm um foco hospitalocêntrico e 

resolvem queixas pontuais das pessoas que os acessam, com direcionamento na doença 

quando já instalada, e isso aponta para fragilidades da AB em alcançar a PSR e 

responder suas necessidades de saúde.  

Por mais que esses serviços deem garantias ao primeiro atendimento, não se 

responsabilizam pela continuidade do cuidado e do acompanhamento, desconsiderando 

a atenção à saúde em rede, conforme preconiza o SUS (LIRA et al., 2019). 

De modo geral, a localização de populações em um território não é uma escolha 

das pessoas. Neste processo, incluem-se a história da ocupação, a apropriação do 

território, e as desigualdades sociais (MOKEN; BARCELLOS, 2007). Assim, nestes 

aspectos se encontram tantos indivíduos que têm a rua como o único local que os acolhe. 

A identidade dessas pessoas é construída/reconstruída socialmente na rua, 

advinda das condições e contextos, ancorada em muitas dificuldades cotidianas que 

permeiam seus modos de vida. Com efeito, e não muito incomum, os profissionais 

reproduzem essa identidade quando lhes destinam cuidados em saúde.  

No dia a dia, é corriqueiro apresentarem dificuldades com o cuidado corporal.  

Os locais na rua onde podem se higienizar com qualidade e privacidade são escassos, 

com isso, nem sempre conseguem afigurar-se com mais esmero, o que ocasiona 

incômodo aos demais usuários e aos profissionais diante da sua aparência e das suas 

condições de higiene, gerando situações discriminatórias, quando são atendidos nas 

UBS: 

Quando estamos doentes, vamos à Clínica de Família, o atendimento 

é péssimo! Às vezes não tem médico. Eles veem a gente sujo, fedendo, 

não te atendem direto. Eu procuro tomar banho para ir, mas às vezes 

não dá, por isso ninguém quer colocar a mão em você. (Marcos) 

Quando você é morador de rua, eles não gostam de atender não. Ouvi 

a moça da recepção falar: “Nossa!, que fedor, por que você não toma 

banho antes de vir aqui?”.  Nas Clínicas de Família eles deixam você 

esperando igual a um porco, não somos porcos, não somos lixo, 

somos seres humanos. (Abelardo) 

Corroborando nesse sentido, Neves-Silva; Martins e Heller (2019) mencionam 

que os moradores de rua são vistos como sujos e suas roupas e pertences cheiram mal, e, 

dessa maneira, eles são discriminados e tratados de forma preconceituosa. Acrescenta 

que as formas com que são visualizados socialmente por profissionais de saúde afetam 

na forma como são tratados. Em alguns casos, estes profissionais pedem que tomem 
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banho ou troquem de roupa antes da consulta. No entanto, por terem dificuldade em 

encontrar locais que lhes permitam higienizar-se ou limpar seus pertences, evitam ir às 

UBS.  

Outras formas discriminatórias e preconceituosas foram narradas: rotineiramente 

eram reduzidos a bêbados e drogados. Este tipo de visão que os profissionais de saúde 

elaboram sobre eles também se traduz em barreiras de acesso aos atendimentos. Um 

participante descreveu que tais concepções não permitem nem mesmo acessar os átrios 

das unidades de saúde: 

Eles pensam assim: “Esse pessoal de rua enche a cara de drogas e 

cachaça, agora quer atendimento”. Nós somos muito discriminados, 

tem muito preconceito com quem mora na rua. O segurança não nos 

deixa nem entrar, não chegamos nem na recepção, coloca a gente 

para fora. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. (Claudinei) 

O ser humano que vive na rua, em consequência de várias características a ele 

atribuídas, passa por dificuldades no acesso à rede de atenção à saúde, com suas 

bagagens culturais acumuladas por meio de suas experiências distintas. Todavia, 

pressupõe-se que não há como dissociá-las quando se encontram fragilizados frente ao 

processo do adoecimento. São corpos com órgãos, corpos por vezes imaginados por 

profissionais de saúde. Contudo, assemelham-se a corpos ocos e desprovidos de 

preenchimentos, quando solicitamos que deixem suas biografias esquecidas em algum 

canto da rua. Trata-se de um mundo social que não é criado ou escolhido pelas pessoas 

que vivem nas ruas, pelo menos inicialmente, mas para o qual foram empurradas por 

circunstâncias alheias ao seu controle (COSTA, 2006). 

Desse modo, examinam-se pessoas doentes desprovidas de subjetividade e de 

suas experiências de vida cotidiana, tornando-se corpos presumíveis de diagnósticos e 

objeto de uma prática de saúde excludente do ser humano, em um contexto de possíveis 

parâmetros mensuráveis e que podem ser medicalizados, normatizados em interesse de 

uma análoga tipologia inserida no binômio saúde/doença, e, desta maneira, acabam 

sendo reduzidos a fenômenos patológicos. 

São processos a serem considerados ao analisar os contextos ordinários e a vida 

cotidiana dos habitantes da rua e habitados por ela, envolvendo também a dimensão 

cultural na qual estão inseridos quando buscam ajuda do setor formal dos cuidados em 

saúde. Por isso é que todas as formas de excluir o homem do ambiente social de direitos 
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fundamentais são inadmissíveis numa perspectiva proposta ou garantia de Estado 

Democrático (ANTUNES, 2001). 

É como se essas pessoas, ao adentrarem pelas portas dos serviços de saúde, 

parecessem ser convidadas a deixar suas histórias de vida do lado de fora (MERHY et 

al., 2016). Não obstante, denota-se, por meio dessas posturas profissionais, a 

culpabilização da pessoa em situação de rua por sua condição, o que não resolve seus 

problemas de saúde (PAIVA et al., 2016). 

Infelizmente, ainda é notório fazer parte da realidade da estrutura do 

atendimento o preconceito e a discriminação com essa população nas UBS. O uso de 

álcool e drogas é considerado, há muito tempo, como uma das dimensões culturais que 

compõem o estilo de vida de quem vive na rua. Portanto, estar em abstinência é um 

grande desafio para essas pessoas, mesmo que disso dependa a própria sobrevivência 

(COSTA, 2006). 

Estes tipos de identidades a eles atribuídas, enquanto forem um fator 

determinante das suas posições sociais relativas, até mesmo às instituições produzem 

um bloqueio dos saberes, discursos e práticas, isto é, às possíveis intervenções sociais e 

institucionais (ASSUMPÇÃO, 2016). Portanto, a discriminação que ocorre nos serviços 

de saúde exemplifica as características culturais da sociedade, como uma miniatura da 

mesma (HELMAN, 2009).  

Paralelo a essas questões, ouvi relatos de pessoas que, quando conseguiram 

acessar os serviços de saúde, foram tratadas com descaso e sem o mínimo de empatia, 

lhes sendo oferecidos atendimentos tecnicistas, como uma obrigação ou questão 

burocrática a ser cumprida: 

Vou falar para você, fui numa Clínica de Família, a moça que me 

atendeu disse que eu tinha que procurar o pessoal que atende na rua 

(faz menção à equipe de CnaR), porque eles não atendem quem mora 

na rua. Eu quis explicar a ela que eles não vêm todo dia fazer 

curativo e eu queria continuar fazendo ali, porque é mais próximo da 

onde eu fico. Ela nem me ouviu, estava com pressa. Minha ferida está 

piorando porque eu não consigo fazer curativo todos os dias. (Jorge) 

 

Historicamente invisíveis aos olhos do Estado brasileiro, essas pessoas 

simplesmente são deixadas de lado (COSTA, 2006). Sobre este ponto de vista, 

analisamos que os cuidados e atendimentos precários que lhes são destinados fragilizam 

as relações com as instituições e profissionais de saúde, de modo a não contribuir para o 

desfecho do tratamento com êxito das doenças às quais estão suscetíveis e isso desafia 
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os conceitos gerais de universalidade, integralidade e equidade do SUS (VARANDA; 

ADORNO, 2004).  

Apesar de advogarmos a importância do CnaR, se os profissionais de saúde que 

atuam na AB em unidades convencionais, de fato, desempenhassem seus papéis de 

forma a incluir a PSR em seus processos de trabalhos, não seria necessário “recriar” um 

sistema “dentro” do Sistema de Saúde para lhes fazer valer um direito constitucional. 

Visto que o MS, em suas diretrizes, é solar ao descrever ser responsabilidade dos 

profissionais de saúde possibilitar o acesso universal e contínuo aos serviços de saúde 

de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial 

da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e 

corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde (BRASIL, 2012). 

Encaminhar os usuários sem garantias de que serão recebidos por outros serviços 

não deveria ser colocado de uma forma superficial. Normalmente, as unidades de saúde 

dispõem de serviços de regulações para que os pacientes tenham acesso a outras 

especialidades ou serviços que compõem a rede. Este sistema é uma forma de minimizar 

a peregrinação das pessoas à procura de atendimentos, e uma forma de garantir-lhes a 

continuidade do cuidar. Isto inclui o encaminhamento para consultas especializadas 

variadas nos serviços secundários, terciários e até internações, caso haja necessidade.  

No Município do Rio de Janeiro, a rede de atenção à saúde utiliza, dentre outras 

ferramentas, o Sistema Nacional de Regulação (SISREG) do MS para maximização 

deste recurso. Trata-se de um sistema on-line que tem como objetivo o gerenciamento 

de todo o complexo regulatório, indo da rede básica à internação hospitalar e aos 

procedimentos de alta complexidade, visando, entre outras coisas, à humanização dos 

serviços (BRASIL, 2016). 

Há de se ressaltar que são pessoas que, muitas vezes, não sairão das ruas e ainda 

assim necessitarão de cuidados. Dar-lhes atenção e atendê-las em suas necessidades 

singulares é tratá-las com dignidade, além de profissionalismo, equidade ansiada no 

sistema de saúde contribuindo também para a solidez do vínculo (SIGOLE; BRITO, 

2017). 

Apesar de refletirmos se ocorre a necessidade de um novo modelo de saúde que 

contemple as necessidades da PSR, concordamos com alguns pesquisadores, como John 

e Kate (2011), no Reino Unido, que descreveram sobre a importância da criação de 
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iniciativas na AB, visando à provisão de serviços especializados e capacitados para dar 

resposta às necessidades específicas de saúde para estas pessoas.  

No Brasil, incluído no escopo de ações da PNAB (BRASIL, 2012), o CnaR tem 

um papel importante para que tais necessidades sejam respondidas. Imbuído pela 

necessidade de efetivação de ações de cuidado resolutivo que incluam este grupo 

vulnerável, o MS, em consonância com a PNAB e a PNPSR (BRASIL, 2009), criou 

este equipamento clínico, com suas respectivas equipes, objetivando promover cuidados 

à PSR com diferentes problemas e necessidades de saúde, desenvolvendo ações 

compartilhadas e integradas com as UBS.  

Durante as entrevistas, as pessoas, quando solicitadas a falar da forma com que 

são acolhidas nos serviços de saúde, mencionaram, com muita frequência, que este 

acesso só era possível por intermédio dos profissionais da equipe de CnaR que atua na 

localidade: 

Tem um pessoal que vem aqui atender a gente (faz menção à equipe 

de CnaR), eles percorrem as malocas para atender os doentes e levar 

para a Clínica de Família, eles cuidam da gente, se você chegar lá 

sozinho, você não consegue atendimento. (Sinval) 

Percebeu-se, por meio desses relatos, que o acesso aos serviços e aos cuidados 

em saúde na AB muitas vezes só era alcançado, quando vinculado à pessoa em situação 

de rua, pelos profissionais do CnaR. Diferente de quando buscavam atendimentos nos 

hospitais e emergência, em que, por serem tipos de atendimentos de portas abertas, 

parecia não ocorrerem restrições para atendê-los.  

Embora facilitassem o acesso destas pessoas aos serviços de saúde, percebi, no 

dia a dia das ruas, que as ações de saúde para a PSR são basicamente compensatórias e 

assistencialistas, quando ofertadas pelas unidades da AB. Suas queixas, quando 

acolhidas, parece que eram baseadas em ações pautadas num modelo unicasual, focado 

na doença, e excludentes das outras prerrogativas importantes nessa conexão, sem 

continuidade e que não visavam a processos de trabalho com ações que promovessem 

saúde a este grupo de pessoas na rua. Conforme podemos analisar na fala a seguir:  

Outro dia passei mal e fui à Clínica de Família, a enfermeira me 

atendeu muito bem e me passou para o médico para passar o remédio. 

Ele disse que eu tinha que continuar tratando da pressão alta. Eu 

tinha esse problema e nem sabia. Mas, quando perguntei na recepção 

se eu podia voltar lá para continuar me consultando, a mulher da 

recepção disse que só me atendeu naquele dia porque eu estava 

passando mal mesmo. Disse que, por eu não ter documento, eu não 
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poderia continuar indo lá, disse que eu tinha que dar meu jeito para 

conseguir o documento. (Freitas) 

Isso posto, podemos analisar que os protocolos institucionais que orientam o 

atendimento a essas pessoas, bem como a assistência prestada por parte dos 

profissionais de saúde seguem padrões previamente estabelecidos, não assegurando as 

suas especificidades (LIRA et al., 2019). 

Situações como essa pressupõem que ocorre a ausência de serviço organizado 

especificamente para as suas carências, em função do seu modo de viver, passando a 

ideia de que eles, individualmente, são os únicos responsáveis por buscar o acesso ao 

serviço de saúde (LIRA et al., 2019). Assim, é possível reforçar que seus direitos 

fundamentais, de maneira contínua, lhes são negados, visto que o Estado, representado 

por seus profissionais institucionalmente outorgados, se exime muitas vezes de suas 

responsabilidades de fazer valer o que reza a Constituição brasileira de 1989, onde diz 

que: são direitos sociais a saúde e, entre outros direitos, a assistência aos desamparados 

(BRASIL, 1988). 

Os direitos fundamentais sociais conclamam a intermediação dos entes estatais 

para sua efetivação, estando sujeitos a escolhas e decisões do destino da disponibilidade 

de recursos. Assentados com a ideia de dignidade da pessoa humana, correlacionam-se 

aos deveres fundamentais a sua promoção, implicando as obrigações por parte do 

Estado em adotar medidas eficientes para efetivá-los (MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, [s.d]). Portanto, é urgente a necessidade de 

elaboração de escalas de prioridades, as quais devem seguir os parâmetros 

constitucionalmente trilhados, mais uma vez, reportados à ideia de valorização da 

pessoa humana (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, [s.d]). 

O Censo Nacional e Pesquisa Amostral sobre PSR, realizado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome, em 2007-2008, em 71 municípios com 

população superior a 300 mil habitantes, identificou que 24,8% das pessoas que viviam 

na rua não possuíam qualquer documento de identificação (BRASIL, 2008). 

No artigo 6º da PNPSR, registra-se, no parágrafo XII, que sejam implementados 

centros de referência especializados para o atendimento desses indivíduos, no âmbito da 

proteção social especial do Sistema Único de Assistência Social (BRASIL, 2009). Neste 

sentido, durante minhas as minhas conversas com eles, pude constatar que, de forma 

muito frequente, acessavam os serviços da assistência social para que tivessem alguns 
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dos seus problemas resolvidos, inclusive, para retirada de documentos, como descreveu 

um participante:  

Eu precisei de documentos e fui ao CRAS, a Assistente Social me 

ajudou a tirar meus documentos que eu tinha perdido. (Jofre) 

Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome, 

como preceitua o artigo 16 do Código Civil. Deste modo, o acesso à documentação civil 

básica deve ser garantido a todas as pessoas que vivem em situação de rua, pois a posse 

da documentação as potencializa a ter acesso aos programas sociais do governo federal, 

estadual e municipal e à rede de serviços (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO, [s.d]). 

Diversas instituições governamentais ou não, de um mesmo território, possuem a 

assistência à PSR como característica do seu trabalho. Cabem, então, o reconhecimento 

desta rede e a reflexão sobre de que maneira os esforços podem ser somados para o 

processo resolutivo do processo de trabalho dos profissionais de saúde (PAULA et al., 

2018). Porém, é possível que ocorra a percepção dos profissionais de saúde de que 

sejam pessoas portadoras de uma “patologia social”, diante das quais sintam impotentes 

e sem qualquer responsabilidade (SCOREL, 2009). Foi possível certificar-se de que, no 

cenário de estudo, ocorria a disponibilidade de serviços especializados da assistência 

social destinados a essas pessoas, no entanto, questiona-se se alguns profissionais que 

atuavam na AB conheciam/reconheciam estas ferramentas e se realizavam ações 

intersetoriais com o acionamento desses equipamentos sociais para resolver as suas 

demandas no que excede às questões de saúde. 

Em conversas com alguns, percebi que ocorria a preocupação das equipes de 

CnaR em promover cuidados em saúde para eles, no entanto, tais ações pareciam 

insuficientes. Originalmente está descrito nas políticas públicas que a atenção à saúde 

deve ser igualitária para todos. Deste modo, a responsabilidade sobre a PSR também é 

de qualquer profissional e serviço do SUS, especificamente, no que trata do acesso à AB, 

que objetiva ampliar esse alcance à rede de atenção (BRASIL, 2012).  

Um recurso que pode muito contribuir para o acesso da população aos serviços 

de saúde são as visitas domiciliares (VDs). A VD é uma estratégia que deve ser 

utilizada por quaisquer estabelecimentos de saúde, desde que seja necessário (FRANCO; 

TULIO; MEHRY, 1999). A rua, por ser local de moradia elencada pela PSR, deveria 

estar incluída nesta tecnologia de atenção à saúde e cuidado, no entanto, observei que 
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não ocorriam, no território onde viviam essas pessoas, ações de outros profissionais da 

AB que deveriam trabalhar com ações de promoção e vigilância em saúde para este 

grupo de indivíduos, como preconizado no SUS. Desta maneira, ficavam à mercê 

daquilo que esta equipe de CnaR poderia realizar. 

Essa questão torna-se um desafio em superar as práticas de fragmentações dos 

serviços em saúde que se esbarram no foco saúde/doença como problemática de 

referência principal no âmbito da clínica, e privilegiam a manifestação individual das 

alterações da saúde, sem considerá-las à luz da saúde coletiva (BRASIL, 2003 apud 

FARIAS, 2018). 

Outra questão muito importante relacionada à equipe de CnaR narrada por um 

participante foi a preocupação dos profissionais para a produção de emancipação dessas 

pessoas, sustentada em uma forma de educar em saúde alicerçada na instrumentalização 

de informações para que lutem pelos seus direitos de atendimento à saúde, por meio de 

orientações: 

Às vezes, nas Clínicas de Famílias, eles te tratam bem, mas, se você 

chegar sujo, fica difícil. Eles têm até razão, mas, para a saúde, eles 

têm que atender. Eu estava conversando ali com a menina no posto de 

saúde do CnaR, ela falou para mim que, mesmo sem documentação, e 

sem tomar banho, é obrigação atender o pessoal que mora na rua. 

Falou que tem que atender que é a lei, senão eles estão negando 

ajuda (Jorge). 

O cuidado emancipador expressa o movimento em defesa do cuidado político, 

que insere e perpassa o sujeito, tornando-o cidadão, trazendo este cidadão que vive na 

rua para a articulação e formulação de seu próprio cuidado (KOOPMANS et al., 2018 

Apud HALLIS; BARROS, 2015).  

Desse modo, a equipe de CnaR, durante seus atendimentos, entendemos que 

propõe ações baseadas na história de vida desse usuário, valorizando sua autoria e 

autonomia em seu processo de cuidado e vinculação ao serviço, tendo em vista a 

decisão, a liberdade e participação, que são os pontos fundamentais para o desempenho 

do autocuidado (NORONHA, 1986). 

Essa condução da maneira de a equipe de CnaR proporcionar cuidados em saúde, 

objetivando emancipar as pessoas em situação de rua, como protagonistas de seus 

direitos no âmbito da saúde, aponta para a autonomia do sujeito como verdadeiro 

detentor de conhecimento sobre a percepção de si e de seus cuidados. Além de revelar 

como é necessário que se reconheça, dentro de suas capacidades, como eles podem 
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assinalar quais são seus problemas e necessidades de saúde, como identificá-los e de 

que forma resolvê-los da maneira que melhor for possível (FARIA, 2018). Desse modo, 

quando o indivíduo inteoriza que possui direitos por ser cidadão e não por “estar na rua”, 

esse gozo dos direitos pode ser transportado para outros espaços de vida (FILHO, 2020). 

Na rua, a garantia de sobrevivência para eles depende dos itinerários que 

percorrem em busca dos meios que lhes garantam a subsistência. Assim, em detrimento 

da luta pela preservação pelas suas vidas, rotineiramente não buscam cuidados em saúde 

por causa das rotinas de atendimentos nas unidades, que não condizem com suas 

realidades dadas as características dos seus protocolos institucionais rígidos.  

Esperar horas pelo atendimento traduz-se em perda da alimentação e de outros 

recursos, como o pouco dinheiro para suprir suas necessidades naquele dia. Deste modo, 

em detrimento de sobreviverem, ignoram a busca por atendimentos quando necessitam, 

como narrou um participante:  

Nós não temos tempo nem para ir à Clínica de Família, às vezes, 

quando vamos, demora tanto para atender e, quando atendem, 

perdemos a hora do almoço ou perdemos um dia de trabalho no 

garimpo. Uma vez eu fui numa Clínica de Família, esperei muito e, no 

final, moça da recepção disse que não tinha vaga, que eu não ia ser 

atendido, com isso, eu perdi um dia de trabalho e ainda fiquei com 

fome. As irmãs que doam alimentos já tinham passado pela maloca, aí, 

fiquei com fome. (Santos) 

Não são tão expressivas para esses indivíduos as preocupações relacionadas 

especificamente com males físicos, principalmente, se eles não os incapacitam. Para a 

maioria, se há como se alimentar e se locomover, não há com o que se preocupar, visto 

que a manutenção da força para modos de sobrevivência é prioridade para eles 

(FARIAS et al., 2014). 

Outras narrativas contribuíram para entender um pouco mais sobre as barreiras 

de acesso relacionadas às questões estruturais e burocráticas que ocorrem nas unidades 

de AB, quando buscam atendimentos, e muitas associadas à exigência de documentação 

e comprovante de residência: 

Nas Clínicas de Família, eles não te atendem, se você não tiver 

documentos, não te deixam nem chegar à enfermeira. (Jofre) 

 

Eu estou sem documento e, no posto de saúde, sem documentos eles 

não atendem. Uma vez fui lá, a moça da recepção pediu meu 

comprovante de endereço e documento, eu disse que era morador de 

rua e não tinha, então, ela disse que assim não atende. (Ramon) 
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Se você chegar para pedir atendimento na Clínica de Família sem 

documento e comprovante de residência fixa, eles não atendem. Eu 

nunca tive o cartão do SUS, nunca fiz...  Às vezes você está doente, 

vem uma pessoa e te dá um remédio, mas no posto de saúde você não 

consegue. (Souza) 
 

A falta de documentação e comprovante de residência não deveria ser impeditiva 

para serem atendidos. Esse entendimento pode relativizar sobre o modo como a vida da 

rua se expressa na cidade, por escapar dos padrões estabelecidos socialmente em relação 

à moradia, e outros contextos das pessoas que habitam a rua (MACERATA, 2013). 

Tais exigências para definir a base territorial de atendimento terminam por 

representar uma dificuldade a mais para essas pessoas, devendo ser relativizadas. A 

lógica da matriz domiciliar desconsidera as formas de viver dos que não se encaixam 

nos padrões gerais e leva a questionar qual o lugar da rua nos serviços de saúde. Desse 

modo, a PSR, por não pertencer a um território definido, facilmente acaba por pertencer 

a ninguém (LIRA et al., 2019). 

Chamou-nos a atenção que, quando solicitei aos participantes deste estudo que 

descrevessem as suas percepções sobre os cuidados em saúde que lhes eram ofertados 

pelos profissionais da AB, a grande maioria focou para a necessidade de narrar sobre o 

acesso a estes serviços. O que trouxe-nos o entendimento sobre um olhar da realidade, 

que, mesmo antes de receberem os cuidados em saúde, já estavam expostos, 

preliminarmente, às dificuldades para alcançá-los. Porém, entendemos que, apesar de 

suas dificuldades em muitas dimensões, as práticas de cuidados destinados a essas 

pessoas pela AB têm sido uma construção paulatina no cotidiano, e felizmente 

começam a ter contornos em seus meandros. Embora em passos curtos e lentos, assoma-

se para uma construção de pontes, onde os pilares do SUS têm sido sua coluna de 

sustentação. 

Embora os dados analisados nos conduzissem para algumas críticas reflexivas 

do sistema desta rede de serviços na atualidade, ocorrem muitas camadas entre seus 

extremos e, dessa forma, encontramos alguns depoentes que mencionaram sua 

apreciação aos atendimentos que lhes foram destinados, quando acessaram as unidades 

de saúde:  

Não é todo mundo que nos atende bem quando vamos à Clínica de 

Família, mas um dia eu fui lá e a enfermeira e a médica me 

atenderam muito bem e até me pediram para voltar para buscar 
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roupas que elas iam me doar, e me disseram que, seu precisasse 

poderia voltar, que elas iam cuidar de mim. (Jofre) 
 

Para a efetivação do cuidado à PSR recomenda-se também que se devam 

considerar novas formas de cuidado, superando o modelo tradicional, não focando 

especificamente numa doença, mas no sujeito, ou melhor, no grupo de sujeitos 

(PSR). Isto implica em modificar e ampliar alguns aspectos como a escuta, o processo 

terapêutico, reconstruindo o trabalho proposto em manuais, considerados “normativos” 

(KOOPMANS et al., 2018). 

Observamos, por meio das narrativas de muitos participantes, que não havia uma 

homogeneidade de processos de cuidar por parte dos profissionais de saúde que ofertam 

o cuidado à PSR na AB. Ocorreu-nos a percepção que sugere ações fragmentadas no 

cotidiano das unidades de saúde que incluem, de forma pouco humanizada e resolutiva, 

as necessidades dessas pessoas. É possível conjecturar que se trate de processos de 

cuidar pontuais que não reverberam na perenidade de atenção em saúde. Isto posto, para 

a mudança de postura e a percepção de suas práticas em saúde pelos profissionais de 

saúde são determinantes na construção de práticas singulares de cuidado realizadas 

junto à população de rua. Para tal, faz-se necessária a reorientação do habitus cultivado 

por estes profissionais de saúde (KOOPMANS et al., 2018). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta de Tese de partida defendida pôde ser comprovada, fundamentada na 

premissa de que os modos como a população em situação de rua elabora o viver, o 

pensar o processo saúde- doença e os cuidados em saúde constroem uma cultura 

singular, que a faz perpetuar-se viver em um cenário de alta vulnerabilidade 

epidemiológica para o adoecimento, este corroborado pela limitada possibilidade que 

lhe é dada de acesso aos serviços de saúde. 

Captar a realidade dessas pessoas demandou a apreensão de muitos elementos 

ancorados em processos de exclusão no cotidiano em que estão inseridas e que não são 

construídos somente a partir de suas narrativas e experiências pessoais. Para isso, foi 

preciso estar imerso na rua, ambientes naturais onde vivem, para compreender o 

construir/reconstruir das suas realidades em todo um universo em que estão submersas, 

o que foi possível interpretar sobre o enquadramento de um olhar na perspectiva 

antropológica.  

Assim, por meio deste estudo foi possível compreender que os modos de viver e 

sobreviver dessas pessoas atrela-se à maneira de reproduzir suas biografias de vida nos 

espaços urbanos. O imaginário social em torno dos que habitam os logradouros públicos 

descortina-se para um olhar que não condiz com o seu meio de existir e coexistir nestes 

espaços. Muito deste imaginário social advém de atributos a eles qualificados e 

oriundos de um olhar simplista, reducionista e estereotipado que não condiz com os 

modos com os quais estes sujeitos constroem suas identidades. Percebe-se que, apesar 

de viverem numa conjuntura precária e excludente dos seus direitos de cidadãos que os 

encarcera ainda mais na marginalidade, prezam pela ética refletida em comportamentos, 

quando se analisa estes indivíduos e seus grupos sociais.  

Assim, constataram-se, interagindo com tantas realidades, uma constituição e 

cronificação para o viver na rua. Inicialmente, percebeu-se uma negação dessa realidade, 

dada as circunstâncias frequentes em que o viver na rua não se originou de escolhas, 

mas de variados e complexos processos de rualização. No entanto, o tempo apresentou-

se decisivo para a constituição de suas identidades e cronificação de “seres de rua”, o 

que contribuiu e determinou a difícil readaptação social e comunitária, incluindo nesta 

junção o retorno aos seus lares de origem ou abrigamentos.  
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A rua acolhe os “desprezados” e “descartados” socialmente. É neste território 

que reconstroem e ressignificam suas histórias de vida. Para sobreviver, necessitam 

contar ainda mais com o instinto de preservação para debelarem as tantas adversidades e 

agruras do viver em lugares quase inóspitos. Onde predomina a escassez de tudo: de 

recursos materiais e afetivos, essenciais à subsistência humana, estes que precipitam 

consideravelmente o adoecer, principalmente, por uma junção iatrogênica entre fatores 

sociais, biológicos e psicológicos que contribuem consideravelmente para a geração de 

sofrimentos dessas pessoas e os colocam em um estado de grande possibilidade para 

finitude de suas vidas. Por isto, constroem e adquirem novos arranjos por meio de um 

esforço ingente para sobreviverem e prosseguirem suas vidas. 

A busca pelo conhecimento das percepções do processo saúde- doença, sob a 

perspectiva dos que residem na rua, conduziu-nos por caminhos que apontaram para 

múltiplas dimensões concatenadas ao fenômeno que buscamos examinar. Constatei que 

não ocorre uma homogeneidade de significados de saúde/doença bem delineados, 

quando analisados sob a ótica dessas pessoas. Foram-me reveladas facetas muito mais 

complexas da realidade, sob o olhar daqueles que busquei compreender. 

De forma abrangente, ocorrem conceituações diferenciadas que só fazem sentido 

para os que estão vivendo aquela realidade interligada ao adoecer. São processos não 

somente agregados a uma realidade penetrável, são formas de percepção de seu estado 

para um descortinar de eventos subjetivos, simbólicos, comportamentais e culturais que 

lhes possibilitam desenvolver para si uma representação da realidade cotidiana.  

Assim como tantos outros seres sociais, inseridos entre a sociedade como um 

grupo distinto ao seu modo de viver, os que vivem na rua têm suas estratégias de lidar 

com o mal corporal que os acomete. Porém, para eles, este processo não é diferente, no 

entanto, é mais complexo. Portanto, as percepções sobre o processo saúde- doença 

podem influenciar nas formas de se cuidarem no cenário urbano onde vivem e 

reproduzem suas existências sociais.  

Muitas dessas percepções advêm das condições que alcançam dimensões que 

agregam-se e, ao mesmo tempo, transcendem aspectos interligados ao modelo 

biomédico hegemônico. Incluem-se, dessa forma, conotações desses significados 

correlacionados aos fenômenos de origem social, natural, econômica, sobrenatural e 

biológica. 
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A significação desse fenômeno interligando-se à origem social configura-se, 

para essas pessoas, numa relação da naturalização e percepção social sobre seus corpos 

com a percepção de outros atores sociais sobre estes corpos. Seus modus vivendi 

ocasionam problemas múltiplos e diversificados de saúde e demandam uma 

especificidade de cuidados em consequência da exposição aos eventos preditores que os 

colocam, na rua, frente a uma exposição maior a determinadas doenças e à finitude de 

suas vidas.  

Estes eventos configurados no adoecer tomam forma pelas calçadas dos centros 

urbanos, somente quando seus corpos começam a sucumbir, e, dessa maneira, as 

doenças lhes dão contornos e realces de alguém que precisa de cuidados em saúde, e 

assim ocorre uma manifestação social com o vislumbrar do mal corporal que os 

acomete. Portanto, saúde e doença para eles, se trata também de um fenômeno social, na 

medida em que ocorre a ajuda de outros atores sociais para lhes restabelecer a saúde. 

Tornando, dessa forma, suas experiências individuais, e também, coletivas.  

Por outro lado, ocorre uma percepção sobre a doença diferente dos olhares 

alheios para eles. São processos elaborados de acordo com as suas próprias lentes que 

os codificam e os fazem olhar para a maneira de significar este fenômeno. 

Diferentemente dos enquadramentos sociais, não se veem doentes, principalmente, 

quando a doença não os impede de prosseguir suas vidas cotidianas, fato que os faz 

negligenciar os cuidados em saúde. São fenômenos perceptíveis sobre os olhares que 

materializam o prisma da doença, mas que, para eles, se expressam de uma percepção 

muitas vezes difícil de validar, por acreditarem que seus corpos são hígidos. 

Entre todos os elementos da natureza, a exposição às intempéries conjugadas aos 

fenômenos naturais traduz-se, para eles, no significado de doença. Assim, viver na rua 

seria o gerador de muitos males à saúde, dado o entendimento da necessidade de 

condições mínimas e ideais para o viver saudável. Neste desequilíbrio, ocorre a 

exposição a temperaturas baixas, temperaturas altas e exposição à chuva em 

consequência da falta de espaços físicos que lhes garantam a proteção.  

Os aspectos de origem socioeconômica têm uma significação de doença 

relacionada aos seus corpos que precisam resistir aos emaranhados e inúmeras 

dificuldades. Alinha-se a ideia no campo prático que diz respeito a como a vida se dá de 

fato. A saúde para eles, então, toma seu lugar na representatividade da funcionalidade 
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social do corpo, isto é: a capacidade de continuar a luta pela sobrevivência diária, apesar 

da experiência da doença. Dessa maneira, o corpo, para essas pessoas, assemelha-se a 

uma alavanca que as faz impulsionar e mover-se pelas ruas. Quando a doença traz 

mudanças estruturais nos seus cotidianos e as impede de lutar pela subsistência, 

associam a doença à impossibilidade de trabalhar. São conceitos apreendidos que 

também dizem respeito à sobrevivência e preservação de suas vidas. 

Dentre os aspectos sobrenaturais, as formas primitivas e concatenadas às 

concepções mágico-religiosas foram encontradas nos modos dessas pessoas de 

traduzirem o fenômeno saúde/doença. Acredito que tais significados foram 

incorporados e introduzidos no seu modo de ver esse fenômeno, trazidos de culturas que 

permearam o imaginário social de períodos históricos muito distantes dos dias atuais, 

diferentemente de uma concepção racional da medicina. Suas concepções são 

caracterizadas pela apreensão de uma realidade que se traduz em uma experiência 

baseada em reflexões leigas e culturais em um sentido mais filosófico, mas que para 

elas fazem sentido, ou seja, a doença tem uma origem e se materializa em um contexto 

de sofrimento corporal com conotação de doença.   

Nota-se também uma percepção sobre o processo saúde- doença fundamentada 

nas concepções biologicistas, onde o corpo sofre influência de agentes patógenos, 

determinando, assim, a enfermidade. A causação da origem do mal corporal que as 

incomoda, assim, teria uma forte ligação a partir de seu perceber o adoecer, atrelado aos 

conhecimentos da medicina ocidental, que perpetua-se em nossa sociedade, onde o 

agente causal determina as enfermidades.   

Entende-se que, ao longo deste estudo, as percepções sobre o processo saúde- 

doença e cuidado destinados às pessoas que residem na rua apresentam uma junção de 

elementos, que se tornam potencializadores ou frágeis diante dos cuidados e adesão aos 

tratamentos de saúde. Assim, não se pode deixar de lado a maneira como elaboram as 

suas concepções sobre estes fenômenos, sem dissociá-los da realidade de suas 

existências, em seu tateável andarilhar pelas redes de serviços da AB. 

Os que residem na rua, quando buscam assistência por meio dos diferentes 

serviços de oferecidos pelos sistemas de cuidado formal, encontram diversas 

dificuldades interligadas aos processos de construções institucionais que 

sistematicamente não condizem com as maneiras de existir nos espaços urbanos, 
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associados aos poucos ou nenhum conhecimento dos profissionais de saúde sobre a 

cultura que orienta a realidade da rua.  

Quando solicitados que falassem da maneira com que eram atendidos pelos 

profissionais da AB, percebi que essas pessoas, de forma contundente, tinham 

dificuldade em narrar sobre o acesso a estes serviços. Houve poucas falas no sentido de 

entender e que pudessem elucidar com mais robustez e clareza como se percebiam na 

maneira com que estes serviços deveriam lhes destinar cuidados em saúde. 

O reducionismo e o simplismo do olhar dos profissionais de saúde, muitas vezes, 

desafiam a lógica de inclusão dessas pessoas na rede de atenção à saúde. As formas de 

destinar cuidados a essa população advêm reiteradamente de construções culturais, 

acadêmicas e sociais, que exercem uma grande influência na maneira com que são 

acolhidos pelas instituições de saúde.  

Isso reverbera em processos institucionais burocráticos assistenciais, ofertados e 

alicerçados em estigmas, preconceitos, corroborando em impedimentos para acessarem 

as unidades. Os serviços, quando lhes são oferecidos, fundamentam-se em condutas 

baseadas no modelo unicausal, focado na doença, e excludentes de outros determinantes 

importantes neste contexto, sem continuidade, e que não visam a processos de trabalho 

resolutivos, ações que promovam de maneira perene saúde a estas pessoas ou grupo de 

pessoas. 

Percebe-se, consequentemente, que a internalização de costumes e processos 

sociais inerentes à vida destes indivíduos interferem de certa forma, para que cuidem de 

si e façam a adesão aos necessários tratamentos. Inclui-se nesses processos a busca pela 

sobrevivência em detrimento a cuidados à saúde que, continuamente, os faz ignorar a 

busca por atendimentos.  

A vida dos que vivem na rua importam. São corpos que invadem as ruas e são 

invadidos por elas e que precisam sobreviver. Suas necessidades são urgentes e seus 

recursos escassos, com possibilidades ínfimas para obtê-los. As longas esperas nas 

recepções dos serviços para serem atendidos os impede de se alimentar. Isto os coloca 

em um dilema: se conseguem ser atendidos, podem ficar sem se alimentar; se 

conseguem alimentos, ficam sem atendimentos e cuidados essenciais à saúde. São 

processos perversos, em seus cotidianos, que precisam ser compreendidos e revistos 
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pelos gestores e profissionais de saúde, uma vez que são movimentos que, na sua 

concretude, não podem ser dissociados um do outro para que possam ter saúde de fato. 

Portanto, o estudo desvela inúmeros desafios que advêm das ruas, nas quais se 

insere um grande contingente de indivíduos, com complexas questões sociais e que 

necessitam de cuidados de profissionais de saúde com olhar direcionado às mazelas 

sociais impostas em seu cotidiano. 

À guisa do término deste, porém inacabado, estudo, pergunta-se: por que essas 

pessoas vêm se multiplicando como um vultuoso fenômeno sociocultural aceito e 

banalizado como próprio de uma grande cidade? Posso inferir, por meio dos 

aprendizados até aqui adquiridos e pelos dados gerados, que se trata de uma crise ou 

situação humanitária, caracterizada por fenômeno social recrudescente, com poucas 

perspectivas de regressão, determinada por um êxodo urbano crescente de pessoas que 

perdem suas famílias e seus lares e só encontram a rua como opção. 

Num cenário em que a PSR se encontra com diversas possibilidades de 

adoecimento, com suas inúmeras complexidades, não apenas faz-se necessário o 

enfrentamento às injustiças sociais que os encarceram num processo de exclusão dos 

espaços de produção e promoção de cuidados em saúde. Sobremaneira, é importante o 

exercício ético-político dos profissionais, levando em conta as especificidades desses 

indivíduos e sua cultura. 

Assim, as evidências apontam tanto para a relevância da temática e dos achados, 

quanto para a necessidade de novos estudos voltados para a compreensão dos modos de 

vida dos residentes da rua, com seus matizes sociais e complexidades. Neste sentido, o 

desafio é solar e espera-se sensibilizar os profissionais de saúde, convidando-os a 

adentrar as ruas e compreender estes cenários como meio de reprodução de vida de 

muitas pessoas que, por vários motivos, não sairão da condição de viver na rua e 

necessitarão de cuidados de saúde.  

Conclui-se, deste modo, ser importante o desenvolvimento de olhares mais 

humanizados e prospectivos por parte de todos que trabalham com essa população, 

reconhecendo a cultura da rua e os singulares hábitos dos que nela vivem, pautando os 

cuidados em múltiplas competências para além do modelo biomédico, tendo a escuta 

sensível como prerrogativa.    
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO  

 

Roteiro de observação  

 

1. Como passam os dias; 

2. Quais táticas utilizam na rua para sobreviver; 

3. Com quem dividem seu cotidiano; 

4. Como se relacionam em grupo e com os demais transeuntes; 

5. Como se organizam nos espaços da rua quando se sentem doentes; 

6. Como acessam os serviços de saúde da Atenção Básica e como são acolhidos por 

estes serviços; 

7. Como se percebem perante o fenômeno saúde/doença. 
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                      APÊNDICE 2 - ROTEIRO DE COLETA DE DADOS 

 

Dados de identificação e sociodemográfico 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Sexo:  

Feminino (   ) (    ) masculino (   ) ________________________ 

Como prefere ser chamado? ___________________________________________________ 

Idade declarada: ____                                                   Cor autodeclarada: __________________ 

Faixa etária: 18 anos jovem                                      Branco, pardo, negro, mulato, moreno 

20 a 59 anos - adultos outro (especificar) _______________ 

Idoso - acima de 60 anos 

Estado civil: Solteiro (    )  Casado (    )  outro: (especificar)__________________ 

Cidade do Nascimento: ________________________________________ 

Cidade de Origem: ____________________________________________ 

Bairro em que morava anteriormente à ida para as ruas: ________________________________ 

Há quanto tempo se encontra em situação de rua? ____________________ 

Profissão: ___________________________________________________ 

O que faz para conseguir dinheiro na rua: ______________________________ (especificar)  

Recebe algum benefício do Estado, como Bolsa Família?  

Sim (    )   não (   ) outro benefício (especificar)____ Possui documentos ? Sim (   ) não (   ) 

Histórico Escolar 

Anos de estudo: ______________  

Perguntas:  

1. Composição familiar 

Fale-me sobre sua família, conte-me como era a sua vivência com sua família antes de ir para as 

ruas. 

2. História prévia   

Conte-me como o (a) Sr(a) passou a viver nas ruas. 

3. História atual de vida 

Fale para mim como é seu dia a dia nas ruas. 

4. Aspectos de saúde 

Fale-me como anda sua saúde. 

Faz uso de alguma droga? 

(   ) cigarro (   ) álcool (   ) cocaína (   ) maconha (   ) crack (   ) outra: 

5. Percepções sobre saúde e o processo saúde-doença 

Fale-me o que o(a) Sr.(a) entende por saúde. 

Fale-me o que o(a) Sr.(a) entende por doença. 

6. Percepção sobre os cuidados de saúde  

Fala-me como o (a) senhor(a) se sente quando é atendido(a) pelos profissionais de saúde, 

quando necessita de atendimento na Atenção Básica (postinho de saúde ou clínica de família) 

Como o (a) senhor (a) se cuida na rua? 
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APÊNDICE 3 – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

                             

                                UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:  

 

Título do Projeto: O viver e o adoecer na rua: percepções da População em Situação de 

Rua sobre o processo saúde- doença e práticas de cuidado 

Pesquisador Responsável: Hermes Candido de Paula 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 

Fluminense – UFF. Endereço: R. Dr. Celestino, 74 - Centro, Niterói/RJ, 24020-091. 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 9644-11589/3158-9456 

Nome do participante: ___________________________________________________ 

Data de nascimento: _____/_____/____            

Eu, _____________________________________________________________, depois 

de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “O viver e o adoecer na 

rua: percepções da população em situação de rua sobre o processo saúde, doença e 

práticas de cuidados em saúde” poderá trazer, e entender especialmente os métodos 

que serão usados para a coleta de dados, assim como estar ciente da necessidade da 

gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, o pesquisador 

Hermes Candido de Paula a realizar a gravação de minha entrevista, sem custos 

financeiros a nenhuma parte. 

 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso do pesquisador acima 

citado em garantir-me os seguintes direitos: 

1. Poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: em revistas 

científicas, congressos e jornais; 

3. Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. Os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do 

pesquisador da pesquisa Hermes Candido de Paula, e após esse período serão 

destruídos; e, 

6. Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

                        Rio de Janeiro, ______de________________ de_________________  

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

https://www.google.com/search?q=enfermagem+uff+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NEouMExOtijRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBxXyirC8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjF0P2mpb3aAhVDHZAKHUQLAvIQ6BMIpAEwFg
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 APÊNDICE 4 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  
 AO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA DO HOSPITAL UNVERSITÁRIO 

ANTÔNIO PEDRO - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:  

 

Título do Projeto: O viver e o adoecer na rua: percepção da população em situação de 

rua sobre o processo saúde- doença e práticas de cuidados em saúde 

Pesquisador Responsável: Hermes Candido de Paula 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 

Fluminense – UFF. Endereço: R. Dr. Celestino, 74 - Centro, Niterói/RJ, 24020-091 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 9644-11589/3158-9456 

Nome do participante: ___________________________________________________ 

Data de nascimento: _____/_____/____       

 

O(A) Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar, como voluntário a, da pesquisa 

intitulada: O viver e o adoecer na rua: percepção da população em situação de rua 

sobre o processo saúde- doença e práticas de cuidados em saúde sob 

responsabilidade do pesquisador Hermes Candido de Paula, sob orientação da Prof.ª 

Dr.ª Donizete do Vago Daher, professora associada do PACCS/EEAAC/UFF. O convite 

à sua participação se deve à importância da sua experiência de viver em situação de rua. 

O objetivo central do estudo é conhecer a percepção da população em situação de 

rua sobre saúde, adoecimento e as práticas assistenciais de cuidados ofertadas por 

profissionais de saúde da Atenção Básica do Município do Rio de Janeiro, quando 

necessitam acessar as Unidades de Saúde. 

 

Caso concorde em participar do estudo, o (a) Sr. (a) será submetido (a) à aplicação de 

um questionário e entrevistas que terão a duração em média de 40 minutos, que serão 

audiogravadas em um aparelho celular ou outro aparelho e, posteriormente, serão 

transcritas e armazenadas, em arquivos digitais, mas somente terão acesso às mesmas os 

pesquisadores.  

 

Haverá a possibilidade de risco mínimo durante sua participação no estudo. Este risco 

poderá ser de origem emocional, ocasionado pelo desconforto de ter lembranças de 

situações que o fez viver em situação de rua e por ter de compartilhar seu dia a dia 

difícil de viver em condições muito ruins. Caso este problema ocorra e for informado ou 

observado pelos pesquisadores, o(a) Sr (a) terá os cuidados necessários relacionados a 

tratamento psicológico nas redes públicas de saúde do Município do Rio de Janeiro. 

 

Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade em relação à sua identificação no 

estudo, lhe garantindo que seu nome ou outros meios de identificá-lo(a) não aparecerão, 

incluindo a eventualidade da apresentação dos resultados em congressos e periódicos 

científicos.  

Sua participação não é obrigatória, e o (a) Sr.(a) pode retirar sua participação a qualquer 

momento e isso não será penalizado de nenhuma maneira, e não terá seu atendimento 
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prejudicado nas unidades de saúde pública, caso decida não consentir em sua 

participação, ou desistir da mesma. Contudo, ela é muito importante para a execução da 

pesquisa, pois, embora não haja nenhuma garantia de que o(a) Sr.(a) terá benefícios 

diretos com este estudo, as informações serão úteis para nos ajudar a possibilitar a 

discussão no cuidado à pessoa em situação de rua e melhorar o atendimento de saúde 

destas pessoas.  

 

O (A) Sr.(a) não terá qualquer despesa com a realização dos procedimentos previstos 

neste estudo e, neste caso, as entrevistas serão custeadas pelo pesquisador. Também não 

haverá nenhuma forma de pagamento pela sua participação. Caso surja alguma dúvida 

quanto à ética do estudo, procure o Comitê de Ética. 

 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham 

para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de 

acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos 

CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e buscando 

garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas 

agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses 

dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber 

se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou 

querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, 

de segunda a sexta, das 08:00 às 17:00 horas: E-mail: etica@vm.uff.br Tel./fax: +55 (21) 

26299189.  

Caso o a Sr.(a) concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, 

que possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, do pesquisador responsável pelo 

estudo. Os participantes da pesquisa e comunidade em geral poderão entrar em contato, 

também, com o pesquisador principal: telefone: (21) 9644-11589. Endereço: Rua 

Álvaro Alberto, 601, Santa Cruz, Rio de Janeiro. E-mail: hermesdepaula@gmail.com.  

Diante do exposto nos parágrafos anteriores, eu, firmado (a) abaixo, 

__________________________________________________,RG:_________________ 

concordo em participar do estudo intitulado.  Eu fui completamente orientado (a) sobre 

o estudo, de acordo com sua natureza, propósito e duração. Eu pude questioná-lo sobre 

todos os aspectos do estudo. Além disto, ele me entregou uma cópia da folha de 

informações para os participantes, a qual li e compreendi, e me deu plena liberdade para 

decidir acerca da minha espontânea participação nesta pesquisa e estou ciente de que a 

minha identidade jamais será publicada.  

  

Depois de tal consideração, concordo em cooperar com este estudo, realizado pelo Sr. 

Hermes Candido de Paula. 

                        

Investigador: Nome: _________________________________________________ 

                        Assinatura: _____________________________________________ 

 

Participante: Nome: _________________________________________________ 

                       Assinatura: ______________________________________________     

Rio de Janeiro, _________de________de_______ 

 

mailto:hermesdepaula@gmail.com
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ANEXO 5 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UFF - 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO / FACULDADE 

DE MEDICINA 
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