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RESUMO 

 

A importância de pensar sobre o modo como sobrevivem as pessoas em situação de rua e de 

que forma essa condição é influenciada pelos cuidados oferecidos pelos serviços de saúde é 

um dos grandes desafios das sociedades contemporâneas, mormente no que diz respeito à 

Atenção Primária à Saúde. O estigma e o preconceito associados a essa população faz com 

que a sua marginalidade inerente seja colocada em destaque, não só em questões referentes à 

territorialidade, mas de invisibilidade diante de investimentos sociais, iniciativas políticas e 

assistenciais suficientes para garantir efetivamente seus direitos e cidadania dessa população. 

O presente estudo fez um percurso histórico-conceitual que contou com contribuições teóricas 

que perpassaram as seguintes temáticas: os processos de saúde-doença; as demandas e 

necessidades de saúde; a concepção de homo sacer de Giorgio Agambén e noção de 

hospitalidade incondicional de Jacques Derrida. Posteriormente, por meio da imersão nos 

territórios e na dinâmica das ruas de um recorte populacional referenciado pelo serviço 

Consultório na Rua, o estudo entrou em contato com as narrativas e histórias de vida de seus 

usuários na tentativa de tecer as suas trajetórias e formas de cuidar da própria saúde. O 

percurso metodológico constituído em uma abordagem qualitativa contou com a realização de 

entrevistas, em profundidade, baseadas nas histórias de vida desses sujeitos, registros em 

diário de campo e, para a análise desses dados, foi utilizada a Análise de Conteúdo de Bardin. 

Foram seis usuários participantes da pesquisa que são vinculados ao Consultório na Rua. 

Após a análise das entrevistas emergiram cinco classes temáticas: (I) Entre caminhos e 

caminhares que levam à rua; (II) A rua e o cuidado: narrativas de enfrentamento; (III) 

Demandas e necessidades de saúde; (IV) Serviços de referência envolvidos nas trajetórias de 

busca de cuidados; (V) Os encontros e desencontros com os serviços. Cada uma delas foi 

expressa em conteúdos que se subdividiram quinze categorias e dezoito subcategorias. Na 

análise das categorias foram encontrados os seguintes resultados: as formas como as pessoas 

interpretam a saúde e a doença influenciam na busca de cuidados; as estratégias de 

enfrentamento são permeadas pelas capacidades, histórias de vida e experiências da 

população em situação de rua; as condições de vida e o estado de saúde estão intimamente 

relacionados; parte dos usuários procuram recursos próprios para o cuidado, principalmente 

em suas redes informais; grande parte dos processos de cuidados em saúde acontece pela 

mediação do Consultório na Rua; o Consultório na Rua ainda encontra limitações com a 

rigidez do funcionamento previsto pela intersetorialidade; o estigma social e os processos de 

exclusão dessa população junto à falta de recursos e de condições dignas de trabalho da 

equipe interferem no oferecimento dos serviços. Sendo assim, os recursos utilizados pela 

pesquisa para avaliar as formas de cuidado revelam que as narrativas dos usuários são 

elementos potentes de voz, enquanto reveladores da autoria de seu próprio cuidado, 

possibilitando exercer seu protagonismo e representatividade na construção e avaliação de 

dispositivos da rede de saúde. 

 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Pessoas em Situação de Rua; Assistência Integral 

à Saúde. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The importance of thinking about how street people survive and how this condition is 

influenced by the care offered by the health services is one of the great challenges of 

contemporary societies, especially with regard to Primary Health Care. The stigma and 

prejudice associated with this population makes its inherent marginality prominent, not only 

in matters related to territoriality, but also of invisibility in the face of social investments, 

sufficient political and assistance initiatives to effectively guarantee the rights and citizenship 

of this population. The present study made a historical-conceptual course that had theoretical 

contributions that covered the following themes: health-disease processes; health demands 

and needs; the conception of homo sacer by Giorgio Agambén and the notion of 

unconditional hospitality of Jacques Derrida. Subsequently, through the immersion in the 

territories and the dynamics of the streets of a population cut referenced by Street Clinic, the 

study came into contact with the narratives and life stories of its users in an attempt to weave 

their trajectories and ways of caring for their health. The methodological course included in a 

qualitative approach counted on the accomplishment of in-depth interviews based on the life 

stories of these subjects, records in field diary and for the analysis of these data the Bardin’s 

Content Analysis was used. There were six users participating in the research who are linked 

to the Street Service. After the analysis of the interviews emerged five thematic classes: (I) 

Between paths and pathways leading to the street; (II) Street and care: coping narratives; (III) 

Health demands and needs; (IV) Referral services involved in care trajectories; (V) The 

meetings and disagreements with the services. Each of them was expressed in contents 

subdivided in fifteen categories and eighteen subcategories. In the analysis of the categories 

the following results were found: the way people interpret health and illness influences the 

search for care; coping strategies are permeated by the capacities, life stories and experiences 

of the street population; living conditions and health status are closely related; users seek their 

own resources for care, especially in their informal networks; most health care processes take 

place through the mediation of the Street Service; the Street Service still encounters 

limitations with the rigidity of the operation predicted by the intersectoriality; the social 

stigma and exclusion processes of this population, together with the lack of resources and 

decent working conditions of the team, interfere with the provision of services. Thus, the 

resources used by the research to evaluate the forms of care reveal that the narratives of the 

users are powerful elements of voice while revealing the authorship of their own care, 

enabling them to exercise their protagonism and representativeness in the construction and 

evaluation of health network devices. 

 

 

Key words: Primary Health Care; Homeless Person; Comprehensive Health Care. 
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1. AFETAÇÕES DE UM PERCURSO: VIVÊNCIAS EM SAÚDE COLETIVA 

1.1. A IMPORTÂNCIA DA CLÍNICA AMPLIADA 

A ideia desse trabalho surge a partir da junção de várias motivações de uma trajetória 

profissional e pessoal permeada por experiências, inquietações e reflexões acerca dos 

cuidados possíveis em saúde para além dos estigmas e dos padrões pré-determinados de 

ofertas de cuidado. Essas, por vezes, não se atentam ao contexto e à individualidade dos 

usuários no contato com os serviços e/ou se limitam a costumes enrijecidos, que esbarram nas 

burocracias institucionais e relacionais nas práticas hegemônicas da saúde. Com efeito, esse 

estudo compreende os múltiplos atravessamentos presentes no cotidiano do trabalho com a 

População em situação de rua (PSR) e na percepção das invisibilidades variadas às quais esse 

grupo está frequentemente submetido. Há marcas ainda presentes impressas nos corpos e nos 

discursos dessas pessoas permeadas pelo preconceito e pela estigmatização. Mesmo que, em 

muito se tenha avançado em relação às políticas, às diretrizes, aos serviços e às concepções de 

direitos e de cidadania para essa população, ainda é notável a necessidade de prosseguir 

nessas discussões para assegurar a garantia efetiva desses direitos e demandas. 

Em contrapartida à noção de “cuidado” – que, por vezes, se confunde com 

assistencialismo –, a minha experiência profissional como agente redutora de danos e a 

formação como psicóloga permitiram que eu entrasse em contato com a perspectiva da clínica 

ampliada
1
 e suas potencialidades. As vivências como agente redutora de danos permitiram 

encontros de muito aprendizado e trocas com a PSR, os quais possibilitaram a ampliação dos 

olhares acerca de outros cuidados possíveis em saúde, diferentes dessas práticas 

fragmentadas.  

Tais cuidados estão embasados nas perspectivas do vínculo, da liberdade e do 

contato com uma população extremamente vulnerável e colocada à margem que necessita de 

maior foco de atenção tanto das políticas públicas, como do envolvimento dos serviços, 

profissionais e comunidade. Essas práticas deveriam ser integralmente permeadas pela não 

estigmatização e não privação de direitos que essas pessoas detêm como qualquer outro 

cidadão, mas que não lhes são inteiramente concedidos. 

O trabalho da Redução de Danos (RD) é realizado em equipe e prioriza, em suma, a 

                                                
1
  A clínica ampliada reconhece a importância da singularidade do sujeito e, para isso, se interessa em integrar 

abordagens que favoreçam um manejo eficaz do trabalho em saúde de caráter transdisciplinar, questionando a 

fragmentação desse processo de trabalho, valorizando uma compreensão ampliada desse e de seu objeto, a 

construção compartilhada de diagnósticos e terapêuticas, a transformação dos instrumentos de trabalho e o 

suporte aos profissionais de saúde (BRASIL, 2009). 



8 
 

necessidade da atenção para a (re)construção de iniciativas e de políticas públicas que 

garantam os direitos de cidadania dessa população. Uma estratégia que, por meio do vínculo, 

possibilita uma atenção à realidade, às vulnerabilidades e às individualidades dessas pessoas e 

aos seus contextos de vida, e à importância do profissional de saúde em se disponibilizar a 

esse encontro. Por meio dessa experiência que, primeiramente foi realizada na Escola de 

Redutores de Danos e, posteriormente, no Consultório na Rua (CnaR) de Uberlândia-MG, foi 

possível, em campos vivenciais, relacionais e territoriais, voltar a atenção para a necessidade 

de discutir acerca das problemáticas que estão envolvidas no cuidado da PSR relacionadas, 

em suma, à forma com que se direcionam em busca de seus cuidados, tendo em vista que a 

contextualização a respeito da invisibilidade a qual essas pessoas estão submetidas revela a 

importância de conhecer, por meio de suas próprias narrativas, as suas histórias, necessidades 

e condições próprias de cuidado e de sobrevivência. 

Essas foram indagações que permitiram o surgimento da proposta de investigação a 

qual esse estudo se propõe e essa experiência profissional foi importante para que outros 

caminhos de interesses semelhantes pudessem surgir e constituir os percursos que 

possibilitaram a realização da pesquisa.  

Para o aprimoramento e seguimento desses caminhos foi pertinente a mudança para o 

município em que a pesquisa foi realizada e que fez com que meu interesse se tornasse ainda 

maior por essas discussões. Essas foram oportunizadas pela continuidade da formação por 

meio de capacitações e especializações que ampliaram as reflexões sobretudo a respeito da 

Saúde Mental, Saúde Pública e Saúde Coletiva, além dos contatos que foram sendo 

construídos, das redes que foram se constituindo e das aproximações e interesses pelas redes 

de saúde e assistência social regionais. 

Esses acessos direcionaram o interesse pelo Mestrado em Saúde Coletiva da 

Universidade Federal Fluminense. Esse processo foi alicerçado pelas discussões sobre 

cuidados em saúde que embasaram as discussões teórico-práticas, a formulação da 

metodologia e a constituição como um todo do processo de pesquisa, escrita, análise e 

vivência no território escolhido.  

 

1.1. O QUE SE PRETENDE INVESTIGAR  

Trata-se de um estudo que corresponde às abordagens da Saúde Coletiva que têm 

procurado compreender mais amplamente a experiência da enfermidade, buscando apreender 



9 
 

os sentidos individuais, familiares e culturais do adoecer (PINHO E PEREIRA, 2012). 

Considerando-se a Psicologia – assim como outras ciências sociais e humanas –, uma 

importante área integrada que dialoga com esses sentidos ao se debruçar sobre questões da 

saúde e doença da vida social contemporânea, se propondo a ponderar os aspectos relacionais 

grupais, comunitários e coletivos envolvidos a partir de abordagens conceituais e 

metodológicas (LUZ, 2011). 

Além de conceber esses atributos essenciais de compreensão da complexa realidade 

social é importante saber as condições e os entendimentos relacionados às assimilações sobre 

conceitos e prioridades de saúde. O contexto desse foco está envolvido historicamente com a 

não-democratização do Estado em período de ditadura militar em frequentes lutas por 

melhorias nas condições de vida, onde a Saúde Coletiva surge enquanto reforma sanitária e 

social transformando as concepções de políticas, serviços e necessidades de saúde vigentes 

(SCHRAIBER et al., 2009).  

Partir da análise diante desse contexto político e social de surgimento dessa área, – 

permeado por mobilizações que permitiram conquistas que hoje são identificadas nos direitos 

humanos –, autoriza identificar sua importância na discussão de questões relacionadas à 

potência de ações coletivas e à construção de políticas públicas para a promoção do bem-estar 

geral, tendo em vista que “todo o mal-estar social gerado pela sociedade contemporânea é 

formulado em termos de ‘saúde’ e, em grande parte, em termos de ‘saúde coletiva’ (LUZ, 

2011, p.25).  

 A investigação compreende a atenção aos riscos e às vulnerabilidades associadas a 

essa população, considerando a necessidade de atribuir sentidos e interpretar a variabilidade e 

a dinâmica das variáveis envolvidas nas análises de risco a partir de seus significados sociais 

concretos (AYRES et al., 2006). Ou seja, considera-se nessa observação o contexto que 

envolve a privação de direitos e a apuração dos possíveis sentidos individuais, familiares e 

culturais dos processos de saúde-doença-cuidado e seus significados. 

Diante dessa conjuntura, o interesse da pesquisa perpassa pelo (re)conhecimento das 

práticas de enfrentamento da PSR, tendo em vista o cenário geral de luta política e de 

articulação da Saúde Pública, enquanto promotora de acesso e regulação de adversidades 

intrínsecas a realidade de toda população brasileira,  “a saúde pública é uma construção social 

e histórica e que, portanto, depende de valores, ou seja, é resultante da assunção e da luta de 

alguns valores contra outros” (CAMPOS, 2000, p 228).  Esse autor ainda complementa que o 
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estruturalismo da saúde pública tradicional deposita uma responsabilidade estatal e ao aparato 

técnico a exclusividade na produção de saúde. Sendo que a Saúde Coletiva surge enquanto 

uma corrente de pensamento que priorizou a contestação crítica ao pensamento da saúde 

pública dominante (GARCIA, 1985 apud PAIM, 2014). Nesse sentido, sua lógica se amplia 

ao ideal de Saúde Pública na medida em que ela não buscava a modernização dessa última, 

mas a ampliação do processo de democratização da sociedade, do Estado e da cultura, 

coerentes com o movimento da reforma sanitária, em defesa do direito à saúde, da cidadania e 

da melhoria das condições de vida (PAIM, 2014). 

Diante disso e da diversidade associada às relações que são estabelecidas no cuidado 

à saúde da PSR e a caracterização de suas vulnerabilidades socioeconômicas, relacionais, 

afetivas, culturais, de uso prejudicial de drogas e da violência, entre outras questões, se 

destacam importantes fragilidades que merecem a atenção dos atores envolvidos em seu 

cuidado. Principalmente em relação ao que Müller (2013) evidencia sobre a necessidade de 

acolhimento dessas singularidades sem preconceito ou defesa de desassistência diante da 

recusa de determinadas estratégias de cuidado propostas que precisam de recorrentes 

reinvenções por singularização real ou intensa. Portanto, se tratam de reflexões que despertam 

considerações urgentes sobre as trajetórias e demandas dessa população.  

Nesse sentido, esse estudo se faz necessário para o (re)conhecimento das práticas de 

enfrentamento da PSR em relação às adversidades e à flexibilidade de condutas compatíveis 

com as demandas dos próprios sujeitos e de seu território, sendo imprescindível considerar 

essa e outras relações para compreender como se dão os modos de estar na rua e de viver pela 

rua, sendo essa uma iniciativa que procura valorizar o contexto e a autonomia do sujeito. Esse 

reconhecimento também é de extrema relevância para a pesquisa na medida em que se 

justifica a sua existência por se tratar de uma proposta de saber essencial para servir de 

amparo às equipes de saúde e à rede – no exercício de teoria e práxis – no contexto de 

trabalho na rede de cuidado primário à saúde da PSR. Isso pode acontecer, na medida em que 

o conhecimento sobre os percursos das pessoas em busca de atenção à saúde auxilia na 

compreensão da forma com que se relacionam com o cuidado e que utilizam o serviço de 

saúde e a sua observação pode amparar processos de organização desses serviços e da gestão, 

por meio de construção de práticas assistenciais compreensivas e contextualmente integradas 

(CABRAL, et al., 2011).  

Tendo em vista que são sujeitos permeados pelas invisibilidades das mais variadas 

naturezas, se torna necessário investigar se – e de que forma – os serviços, principalmente 
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aqueles atinentes à Atenção Primária à Saúde (APS), estão efetivamente garantindo o acesso e 

os direitos dessas pessoas ao cuidado em saúde, por meio dos relatos, percepções, discursos, 

encontros e desencontros das relações. Com isso, o estudo objetiva compreender quais as 

estratégias acionadas e os caminhos percorridos pela PSR na busca do próprio cuidado em 

saúde. Além disso, mapear serviços e dispositivos – formais e informais – acessados pela PSR 

e os possíveis sentidos e significados conferidos que circunscrevem essa escolha, além da 

tentativa de compreender seus papéis e atribuições. Ademais tem como finalidade conhecer as 

demandas de saúde das pessoas em situação de rua e de que forma são acolhidas nos serviços 

de APS e analisar as vivências e experiências da PSR sobre o contato com os serviços de 

saúde e os processos de cuidado. 

Desse modo, a realização e a proposta do estudo se justificam na medida em que, 

para além do cerne da questão principal a ser investigada, coloca-se em foco a evidência das 

ações da rede e sua forma de atender os objetivos da sua missão primária que se volta ao 

coletivo, mas também ao interesse de cada indivíduo, sendo permeada por redes de 

dependência e de graus de autonomia, redes de conflito, negociação, contratos e rupturas 

(CAMPOS, 2012).  

Dessa forma, há a pretensão de (re)conhecer essa rede, enquanto extensão do 

território e reprodutora de suas realidades individuais e coletivas, mas que só a partir do 

mergulho nas narrativas e caminhos do cuidado do próprio sujeito - agente e alvo prioritário 

dessas ações -  que será possível averiguar, consequentemente, as inter-relações entre as 

instituições, seus fluxos e seus usuários. Partindo de uma análise da micropolítica “entendida 

como o agir cotidiano dos sujeitos, na relação entre si e no cenário em que ele se encontra” 

(FRANCO, 2006, p. 1) e que, indubitavelmente, se relaciona e interfere nos aspectos 

estruturais e organizacionais que reverberam e tecem a macropolítica das redes que, segundo 

esse mesmo autor, se refere mais diretamente às formações estruturais da organização.  

 

1.2. COMPOSIÇÕES COM OS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Tendo em vista esse panorama geral sobre o que se pretende retratar adiante, – a 

partir das hipóteses, dos objetivos e da construção de um espaço reflexivo sobre a amplitude 

de temáticas – é imprescindível se aproximar da PSR da qual serão convidados os 

participantes da pesquisa e foco de maior interesse do estudo.  Além disso, entrar em contato 

com os possíveis e esperados impactos dessas discussões e repercussões para a rede, para os 

usuários e para os pesquisadores.  



12 
 

Para isso, inicialmente, é preciso levar em consideração que a compreensão e a 

caracterização da PSR compreende uma ampla variedade de conceitos, sendo importante 

considerá-los diante de suas constantes transformações e do entendimento da pluralidade 

inerente às condições de vida desses indivíduos. A começar pela constituição desse conceito 

que se manifesta – de forma ética e política – em referência à situação em que essas pessoas 

vivem, de modo a tentar abarcar sua complexidade. 

Isso pode ser percebido pois, ao contrário do termo comumente utilizado “moradores 

de rua” que oculta a pluralidade dos usos e sentidos da rua, o conceito de “pessoas em 

situação de rua” permite agenciar melhor aspectos referentes a essa população de modo a 

flexibilizar certa categoria explicativa (SCHUCH e GEHLEN, 2012). Essa expressão 

comporta a comum transitoriedade que existe entre casa-rua de várias pessoas que por 

motivos como estrutura familiar, trabalho, uso de drogas, ocupam e/ou fazem uso de espaços 

públicos para abrigamento ou moradia (SOUSA, SILVA e CARICARI, 2007). 

Esse é um critério que pode ser vislumbrado na tentativa de compreender de forma 

ampla e contextualizada a multiplicidade de pessoas que estão nessa situação a partir desse 

conceito. Outro critério a ser considerado é o de permanência adotado por Vieira, Bezerra e 

Rosa (1994) – e usado para identificar essa população a partir de três situações possíveis: (i) 

as pessoas que ficam na rua devido à precariedade da vida, as circunstâncias como o 

desemprego ou a busca por tratamentos de saúde, por exemplo, e pelas vulnerabilidades as 

quais estão submetidas, determinando que essas pessoas passam a noite em locais públicos; 

(ii) as pessoas que estão na rua que estabelecem relações com pessoas que vivem na ou da 

rua, como modo de sobreviver e ganhar algum rendimento; (iii) as pessoas que são da rua 

pertencem a esse lugar há algum tempo e possuem – devido a isso – algumas algumas 

vulnerabilidades mais extremas e persistentes, físicas e/ou mentais. 

Nota-se que existem questões de temporalidade, de permanência e de formas 

diversas de sobrevivência ao se pensar a existência dessas pessoas por viverem “na e pela 

rua”. Esses aspectos estão atrelados a diversos contextos de vida que devem ser considerados 

na atenção e cuidado a essas pessoas, considerando esse dinamismo presente em que estão 

envolvidos os indivíduos e seus territórios de passagem ou permanência. 

Apesar dessa evidente presença dessa população na sociedade e das modificações 

que ocorreram nas discussões sobre a temática que envolve – e que ainda ocorrem com vistas 

à tentativa de garantir a atenção integral a essa população –, um dado ainda persistente e que 
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confirma o quanto é necessário se avançar nas discussões e construções de iniciativas voltadas 

para essas pessoas, é a sua inexistência em dados censitários. Esse aspecto acompanha a 

justificativa de não inclusão desse grupo no Censo Brasileiro a respeito da dificuldade 

metodológica em se definir a sua conceituação (CARNEIRO JUNIOR et al., 1998). Segundo 

posicionamento dado pelo IBGE (2010) ainda há investigação sobre moradores de domicílios 

particulares improvisados ocupados que são referidos àqueles não construídos com o 

propósito de moradia, mas utilizados para esse fim, como: estabelecimentos não residenciais, 

grutas, galpões, tendas, barracas em acampamentos, habitações improvisadas sob pontes, 

viadutos, entre outros. 

Marcelo Pedra, psicólogo e sanitarista do Departamento de Atenção Básica do 

Ministério da Saúde, informou à Radis (n
o
 165) que há uma demanda do Comitê Nacional da 

Saúde da População em Situação de Rua para que o próximo Censo do IBGE – previsto para 

2020 – informe mais detalhadamente sobre estes dados e salienta que já existem algumas 

cidades que já fazem essa estimativa, mas que ainda é um impasse conduzir políticas públicas 

sem informações atualizadas e consistentes acerca da PSR (LAVOR, 2016). 

Essa ineficácia persistente parece estar relacionada ao viés da exclusão e da 

invisibilidade social, econômica e política, já que a carência de dados oficiais registrados, 

contagens periódicas ou mesmo averiguação da população não domiciliada interfere na 

implementação de políticas públicas e, consequentemente, reproduz a invisibilidade social 

dessas pessoas na esfera das políticas sociais (NATALINO, 2016). Essa perspectiva pode ser 

relativizada sobre o modo como a vida da rua se expressa na cidade, por escapar dos padrões 

estabelecidos socialmente em relação à moradia, à configuração familiar, à inserção no 

mercado de trabalho e ao consumo, entre outros (MACERATA, 2013). 

[...] Constantemente despojados de seus poucos pertences, instados a circular 

pelas ruas sem poder fixar-se, sobrevivem a cada dia de teimosos que são, 

insistindo em continuar vivos e a expor suas misérias no espaço público. Os 

que vivem nas ruas mostram 'em carne viva' as consequências objetivas e 

cotidianas dos modelos de desenvolvimento concentradores e injustos 

adotados nas últimas décadas que reduziram, drástica e dramaticamente, o 

campo de possibilidades nas quais podem se movimentar e usufruir das 

riquezas produzidas e dos conhecimentos alcançados. (ESCOREL, 2003, 

p.139). 

 

Essa ocupação do espaço público e a expressão da desigualdade social que envolve 

essas consequências estão relacionados a uma configuração que é complexa e que está 

envolvida com uma estrutura marcada pelas relações de poder. Segundo Lima (1999) o 
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domínio público é o lugar apoderado pelo Estado ou outros membros da sociedade 

autorizados e que constitui um olhar coletivo opaco, caótico e imprevisível. Esse olhar 

incógnito da sociedade abrange, contraditoriamente, uma invisibilidade diante da PSR que 

habita esse espaço público dito inapropriado e de domínio sobretudo da ordem do privado. 

Essa população é vista como um grupo que oferece risco, sem se considerar, na verdade, que 

se trata de um segmento que se encontra em risco e que é concebida como uma ameaça à 

ordem pública (NONATO e RAIOL, 2016).   

Fica, portanto, escancarado – nessas pessoas – o sofrimento que resulta de uma 

violência efetuada pela estrutura social e não por um indivíduo ou grupo que a compreende, 

atribui-se aos efeitos nocivos das relações desiguais de poder e de problemas individuais que 

manifestam um mal-estar social derivado do poder político, econômico e institucional que 

influenciam as respostas aos problemas sociais (PUSSETI e BRAZZABENI, 2011). Essa 

perspectiva suaviza a análise da situação de rua que por vezes é estigmatizada e 

estigmatizante, alertando sobre uma nova forma de olhar para essa população como um passo 

importante para se pensar em análises posteriores que envolvam o seu cuidado e proteção. 

Imerso nessa perspectiva majoritária que expõe o fenômeno da exclusão social há 

uma marcante reflexão incitada por Melo (2011) sobre o termo “exclusão”. Ele aponta a 

associação que é hegemonicamente feita sob o critério de “inclusão” diretamente combinada à 

acessibilidade dos direitos sociais, o que é contraditório diante da conjuntura sociopolítica que 

nega esse alcance a grande parte da população, referindo-se à exclusão como uma exceção.  

O autor ainda afirma que essa configuração estabelece identidades firmadas pelo 

não-acesso, além de que conectar inclusão à equidade e responsabilização do indivíduo pela 

sua não inserção no capitalismo, desconsidera a situação de rua como uma possibilidade ou 

como um espaço legítimo de ser ocupado, referenciando-a como problemática e passível de 

solução. Nonato e Raiol (2016) contribuem com essa reflexão ao dizer sobre uma afirmação 

de identidades que é dada pela lógica social e que determina o lugar da pessoa na sociedade, 

apontando a noção de pertencimento que não é assimilada pela PSR, comumente classificadas 

por uma identidade subversiva, marcada pela diferença indesejável, depreciativa, que vai 

contra o que é considerado dentro da normalidade. 

Nesse mesmo sentido, Schuch e Gehlen (2012) acrescentam que estar em situação de 

rua é considerado um problema que demanda intervenções e práticas governamentais 

determinadas a suprimí-lo pela retirada das pessoas da rua, existindo uma visão que 
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diagnostica as causalidades macroestruturais aos sujeitos da “falta”, sendo essas perspectivas 

que reduzem o espaço ontológico da rua como da exclusão por excelência ou a atribuem 

apenas a lógica da sobrevivência. Portanto, é nítida a exigência de aprofundamento das 

reflexões acerca da complexidade associada a essa situação e como a construção social que 

constitui esse fenômeno interfere no modo como ele vai ser pensado e legitimado.  

Essa construção social envolve algumas determinações e apesar de reconhecer a 

importância da caracterização dessa população é ainda mais relevante contextualizar essas 

realidades e aprofundar a análise para além da sua categorização e da simples busca de 

motivos ou soluções para sua existência, permanência e progressão como parece ser uma 

preocupação recorrente da sociedade. Portanto, mais do que procurar essa essência definidora 

e seus atributos comuns baseados em classificações é necessário associar a construção dessas 

pessoas a um conjunto de símbolos da noção de normalidade, além da constituição de gestão 

pública das pessoas nessa situação social  (SCHUCH e GEHLEN, 2012), a qual está presente 

na realidade urbana atual em que ainda é vigente o crescimento da PSR que se acentua, 

principalmente, em períodos de recessão econômica, o que requer continuamente a ação de 

diversos setores da área social (assistência social, saúde, habitação e segurança pública) afim 

de implementar ações para acolher as demandas que surgem (CARNEIRO JUNIOR et al., 

1998). Esses então tem como foco de intervenção a assistência necessária para suprir as reais 

necessidades dessas pessoas diante de seus contextos e demandas próprias, não subjugando 

e/ou determinando o que se supõe que seja necessário para o usuário. 

Para além disso, Melo (2011) destaca que esse avolumamento demarca uma maior 

atenção a PSR nas discussões presentes em estudos realizados, na construção de políticas 

públicas e na percepção da sociedade que se atentaram a esse público e que se firmaram 

diante da concretização desse fenômeno como parte integrante do tecido social. O autor 

afirma que como se trata de uma preocupação que se tornou crescente esse fenômeno produz 

uma heterogeneidade de discursos, debates sobre trabalho, demandas, respostas Estatais e 

sobre formas de como “resolver” a questão. Essa é uma perspectiva que evidencia essa ideia 

de incorporação, mas que compreende a complexidade que, evidentemente, está atrelada ao 

fato de viver à margem e as vulnerabilidades que estão associadas a essa situação.  

A problematização dessa questão não significa necessariamente que há uma 

hegemonia de ações e discussões que realmente abarquem os interesses e direitos desses 

cidadãos. Isso acontece devido a uma considerável contradição “pois, ao mesmo tempo em 

que os moradores em situação de rua são um evento essencialmente urbano, eles causam, 
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permanentemente, estranhamento e rejeição, como se não pertencessem àquele espaço” 

(ANDRADE, COSTA e MARQUETTI, 2014, p.1250).  

Essa percepção está relacionada com a privação do direito à cidadania, a qual essas 

pessoas estão submetidas. A abordagem do direito à cidade está relacionada à consideração 

sobre a dimensão política da cidade como espaço que deve ser usado de forma plena e 

equitativa por qualquer habitante (NONATO e RAIOL, 2016). Portanto, como pertencentes 

do tecido social, a PSR pode fazer uso e ocupar os espaços que são públicos e ter autonomia e 

direitos, sobretudo o direito à cidade. 

Partindo dessa ideia do direito à cidade e à cidadania que deveriam ser em prática 

concedidos o direitos e deveres atribuídos a todos sem diferenciação, esse estudo se baseia 

nessa premissa para contribuir com reflexões que incitem um debate sociopolítico a respeito 

da situação de rua que se faz necessário na conjuntura atual. Parte-se de uma hipótese de que 

é imprescindível a exploração dos sentidos das expressões dadas pelas narrativas dessas 

pessoas como forma de manifestação desse e de outros direitos, principalmente para 

reconhecer suas formas de cuidado e de estar nas ruas.  

Dessa forma, a estrutura da dissertação conta com uma construção que está permeada 

por essas e outras considerações que envolvem, sobretudo, os direitos e a cidadania dessa 

população. O presente capítulo se constituiu enquanto um breve ensaio sobre perspectivas 

amplas a respeito das afetações que antecederam e que motivaram a realização da pesquisa 

marcada pelas vivências profissionais e pessoais com a PSR. Foram apresentadas por meio da 

exposição de reflexões sobre os cuidados em saúde, salientando a emergência de se repensar 

em novas formas de olhar, perceber e interiorizar o fenômeno da PSR e sua complexidade nas 

práticas da Saúde Pública.  

O capítulo 2 apresenta o percurso metodológico da pesquisa ilustrando 

conceitualmente os caminhos que constituíram esse processo, caracterizando os métodos de 

coleta de dados e de análise além da descrição de detalhes cruciais a respeito dos participantes 

e contextos estudados.  

O capítulo 3 expõe concepções acerca dos processos de saúde-doença-cuidado e 

sobre demandas e necessidades de saúde da população. Procura discutir de que forma esses 

fatores estão relacionados com a produção de cuidado e com a organização dos serviços e 

redes para articulação das práticas em saúde. Para isso, se discute detalhadamente o papel dos 

serviços nessa atenção, a efetivação de política públicas que os direcionam, além da 
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elaboração teórica sobre as práticas do serviço do Consultório na Rua e a sua rede ordenadora 

Atenção Primária à Saúde. 

O capítulo 4 apresenta um mergulho reflexivo nas contribuições teóricas de dois 

autores que auxiliam a pensar a respeito dos sentidos atribuídos a alguns dos fatores que estão 

envolvidos na realidade da PSR. Entre eles a exclusão social enquanto um elemento 

primordial para incitar reflexões que estão relacionadas ao contexto histórico-político-social 

do lugar social do sujeito vulnerável, matável e sacrificável na sociedade associado ao 

conceito de homo sacer de Giorgio Agamben. E outro marco é a noção de hospitalidade 

incondicional de Jacques Derrida enquanto conceito que se relaciona a forma com que os 

serviços e a sociedade civil – de acordo com o que preconiza inclusive os princípios do SUS – 

deveria priorizar no acolhimento sem condições a priori a essas pessoas. 

O capítulo 5 conta, primeiramente, com a apresentação dos registros em diário de 

campo cujas vivências e percepções que foram descritas diante da parte vivencial-prática da 

pesquisa que auxiliou na construção de processos reflexivos advindos posteriormente, dos 

discursos narrados dos sujeitos entrevistados e contribuições de análise teóricas. Esses 

resultados são apresentados em temáticas e categorias dialogadas com todo o conteúdo 

reflexivo presente na pesquisa.  

O capítulo 6 apresenta as considerações finais de todo o discurso metodológico-

reflexivo-analítico que percorreu o caminho do desenvolvimento da pesquisa tendo como 

norte seus principais conceitos abordados que tiveram nessa parte seus conteúdos 

devidamente sumarizados.  
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2. OLHANDO O CAMINHO – OU SOBRE O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

É evidente a invisibilidade da PSR, conforme preliminarmente esboçado no Capítulo 

1. Traços e efeitos dela também podem ser notados no contexto acadêmico. Nas produções 

encontradas em bases de dados foram significativas a quantidade de estudos que cada vez 

mais – e recentemente – têm se atentado para a discussão das temáticas que concernem a PSR. 

Porém, o que se percebe é que são estudos muito recentes e escassos – dada a complexidade e 

importância do tema – são também raros e restritos aqueles que se atentam exclusivamente 

para a perspectiva do usuário e seu protagonismo em suas relações com os serviços, com a 

sociedade, com a própria vida e com as formas de cuidar de si. 

Com base nessas considerações, esse estudo focou na aproximação dos contextos e 

realidades dos sujeitos que foram escolhidos como participantes desse estudo e que tornaram 

possíveis as reflexões para realizar a investigação, além de ter se baseado nos referenciais 

teóricos para escolha metodológica e dinâmica processual da pesquisa. Esses foram caminhos 

que consideraram o fato de que “quando se trata de estudar o corpo, a saúde e a doença, o 

objeto de investigação torna-se, direta ou indiretamente, o próprio campo científico que 

produz a verdade sobre o que é o corpo, a saúde e a doença no mundo ocidental, ou seja, a 

biomedicina e seus agentes” (SARTI, 2010, p. 79). 

O percurso metodológico escolhido para desenvolver essa pesquisa abrangeu a 

exploração acadêmica e vivencial dos campos, reconhecendo a sua relevância como proposta 

de evidenciar, de compor imagem e dar voz às histórias de vida dessas pessoas. O trabalho de 

campo foi articulado, inteiramente, em seu processo com a equipe de CnaR da cidade que foi 

escolhida como uma amostra de conveniência pela pesquisadora. Essa aproximação foi feita 

por meio de um mergulho na realidade dos territórios e usuários atendidos pelo serviço e suas 

práticas cotidianas. A respeito da disponibilidade dos serviços houve uma investigação 

baseada na ideia de que eventualmente alguns se prestam a papéis que revelam um “saber” 

por vezes hierárquico, protocolar e verticalizado dos dispositivos que nem sempre dialogam 

com as necessidades e possibilidades desses indivíduos e do protagonismo deles na escolha e 

na procura de seus cuidados em saúde. Porém, é preciso destacar que esse pressuposto não 

demarca condutas comuns a todos os serviços, principalmente quando se fala do serviço que 

foi escolhido para esse estudo, já que se presta ao cuidado exclusivo à PSR e à flexibilização 

das práticas em saúde. Sendo assim, o objetivo ideal seria a congruência de ações em saúde a 

partir do compartilhamento de cuidado que só é possível se todos os serviços envolvidos no 



19 
 

cuidado se disponham a concessões e flexibilizações das ofertas de serviços, de forma a 

atender a todos (PACHECO, 2015). 

Houve o intuito de entrar em contato com as narrativas da PSR e de aproximação de 

suas realidades, territórios geográficos, esferas afetivas e existenciais. Houve o 

reconhecimento dos seus percursos em busca de cuidado para que fosse possível analisar a 

rede de serviços de saúde mobilizada pela PSR no território estudado. Com essa apreciação, 

questionamentos sobre o acesso que é previsto, mas pode não ser garantido a essa população 

surgiram, necessitando de uma aproximação maior com o contexto que envolve as políticas 

públicas e sua efetiva participação no cuidado desses sujeitos. 

O participante da pesquisa foi visto enquanto protagonista de seu cuidado, levando 

em consideração as múltiplas significações das suas experiências individuais e coletivas.  

Diante da bibliografia levantada a respeito dos estudos que se voltaram exclusivamente às 

perspectivas que se norteiam pelas escolhas dos indivíduos, nota-se que ainda são escassas as 

produções que visam problematizar a relação entre as pessoas e as instituições formais em 

saúde, contribuição de extrema importância para se pensar a universalização do Sistema 

Único de Saúde (SUS) (BELLATO, ARAUJO e CASTRO, 2008, p.170). Dessa forma, 

pretendeu-se para além dos encontros com os usuários e com suas trajetórias – em busca de 

cuidado –, entrar em contato com os processos que abarcam a totalidade e a complexidade dos 

atores, instituições, atributos e princípios do SUS envolvidos com essas práticas em saúde. 

Nesse sentido, o trabalho se direcionou para a busca da compreensão sobre de que 

forma acessam, se acessam e como acessam a rede de serviços de saúde. Entendendo como 

acessibilidade um conceito referenciado pelas características dos serviços e dos recursos de 

saúde que permitem ou não sua utilização e suas variações pela população, sendo uma 

dimensão relevante a respeito da discussão sobre a equidade nos sistemas de saúde 

(TRAVASSOS e MARTINS, 2008). Diante disso, esse estudo pretendeu entrar em contato 

com os discursos que podem identificar aspectos sobre acessibilidade e outros conceitos 

envolvidos com os processos de cuidado da PSR. Nesse panorama priorizou o contato com a 

produção de significados desses discursos e a influência do território da rua nessas 

expressões. 

Por ser um estudo que envolveu principalmente as questões que dizem respeito ao 

processo saúde-doença-cuidado, ele se caracterizou como uma pesquisa qualitativa e 

descritiva. Esse tipo de investigação é definida por ser baseada em questões de interesses 
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amplos que se constituem no desenvolvimento do seu processo por meio da obtenção de 

dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos no contato direto do 

pesquisador com o contexto estudado, analisando os fenômenos pela perspectiva dos sujeitos 

participantes do estudo (GODOY, 1995). Quando a pesquisa qualitativa é realizada no campo 

da saúde, envolve um conjunto de aspectos teórico-metodológicos que, para além dos 

modelos tradicionais, se atenta aos pontos de vista distintos dos atores sociais, focando em 

desfechos “objetiváveis” e na compreensão de processos subjetivos e simbólicos relacionados 

(CAMARGO e BOSI, 2011).  

Complementarmente, Turato (2005) cita algumas características imprescindíveis para 

o conhecimento dos métodos qualitativos de pesquisa e que foram primordiais para a 

construção da pesquisa: a busca do significado das coisas e sua função organizadora para os 

indivíduos; a observação do ambiente natural do sujeito sem o controle de variáveis; o 

pesquisador é o próprio instrumento de pesquisa ao apreender os objetos em estudo; o método 

tem validade considerável dos dados coletados, já que a observação e escuta de entrevista em 

profundidade aproximam o cerne da questão estudada e a generalização se faz possível a 

partir de conceitos originais construídos. 

 

2.1. CENÁRIO DE ESTUDO 

 

Dessa forma, o estudo explorou uma imersão no campo de trabalho da equipe do 

CnaR de uma cidade da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro visando uma 

aproximação com as narrativas das PSR como forma de tentativa de reprodução dessas 

realidades da vida cotidiana por recursos próprios da PSR. Tendo em vista que “a narrativa se 

estrutura, justamente, a partir de uma perspectiva semântica e hermenêutica que integra, a 

partir de um processo e de uma perspectiva dialógica, os sujeitos com seus contextos e suas 

ideologias” (FAVORETO JUNIOR, 2010, p.2). Além da sua presença no processo de 

constituição dos sujeitos, como uma representação, sabendo que "não há experiência humana 

que não possa ser expressa na forma de uma narrativa" (BAUER e JOVCHELOVITCH, 

2002). A pesquisa se baseou também no aprofundamento teórico acadêmico dos autores que 

se envolveram com temas relacionados a essa questão ou que de alguma forma auxiliam na 

tarefa de produção de reflexão e sentido do objeto de estudo escolhido. 

De acordo com fontes datadas pelo IBGE em 2016 o município escolhido para o 

desenvolvimento da pesquisa conta com uma população de aproximadamente 500 mil 
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habitantes em uma área de extensão de cerca de 140 km
2
. Segundo estudo realizado pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS, 2008) o município tinha 

529 pessoas em situação de rua o que corresponde a 0,12% da população total - segundo a 

Prefeitura, em 2010, esse número decaiu para 450 pessoas nessa condição. De acordo com as 

informações do site da prefeitura da cidade, a unidade móvel do CnaR integra as ações do 

Programa Mais Saúde (PMS). Esse programa – em parceria com o Ministério da Saúde – visa 

a ampliação e qualificação da rede de APS no município e a garantia do acesso da população 

em áreas de maior vulnerabilidade social. Sabendo que nesse município que contou em 2010 

com o censo de 450 pessoas em situação de rua é de se presumir que em 2017 esse número 

tenha aumentado. Segundo a nota técnica 54/2011 que regula o funcionamento das equipes do 

CnaR, “o parâmetro utilizado para o número de equipes por municípios é de uma equipe para 

cada 80 a 100 pessoas em situação de rua” (p.4), Portanto, a única equipe de CnaR pode 

encontrar dificuldades em atender a complexidade e quantidade de demandas que surgem do 

contingente populacional que compõe o município. Porém, essa ideia não correlaciona e nem 

presume que o alcance dos serviços no atendimento à PSR tenha como intenção a redução do 

contingente populacional na rua. Em contrapartida, problematiza que a insuficiência de 

serviços e recursos em relação a esse significativo contingente pode não abarcar a quantidade 

de práticas em saúde necessárias e integrais para atender toda essa população. Sendo 

importante a ampliação de mais serviços como esses para alcançar a integralidade. 

As ações previstas, segundo a prefeitura, englobaram a criação e a formação de 

equipes para tratamento domiciliar, ampliação do acesso à saúde para as pessoas em situação 

de rua e a facilitação nas burocracias institucionais como marcação de consultas, exames e 

procedimentos. Em julho de 2016, dados coletados pela prefeitura anunciaram um número de 

160.200 pessoas que foram beneficiadas pelo Programa Médico de Família (PMF), com a 

implantação do PMS a previsão era de que esse número saltasse para 267.287 usuários, mas 

não existem dados confirmatórios ainda sobre essa estimativa. 

O serviço do CnaR desse município foi inaugurado em 2015 e possui uma equipe 

composta por médico, psicólogo, enfermeiro, técnico de enfermagem, redutores de danos, 

assistente social e agente social. A unidade móvel do serviço atende as pessoas que vivem nas 

ruas e também aquelas que se encontram abrigadas nas unidades da Secretaria Municipal de 

Assistência Social. O serviço está localizado – e realiza seus atendimentos – em uma sala 

específica da Unidade Básica de Saúde (UBS) da área central da cidade, onde as consultas são 

marcadas para atendimento profissional. Os profissionais se dividem entre horários de campo 
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e horários em que ficam na unidade e, por vezes, revezam entre eles para que estejam 

presentes nesses lugares simultaneamente. 

O estudo foi realizado a partir de dados encontrados nos territórios de atuação da 

equipe de CnaR por meio do encontro com as narrativas livres das PSR. Essa escolha de 

entrar em contato com os discursos desses sujeitos foi fundamental para construir todo o 

processo de escrita e vivência em campo. Além disso, a delimitação do campo esteve 

embasada na premissa de que estar em território seria a melhor forma de se aproximar das 

realidades dessas pessoas – inclusive para fazer as entrevistas –, sem que fosse necessário que 

eles se deslocassem do seu cotidiano para fazer parte da investigação. Ali mesmo – nos 

territórios existenciais e relacionais desses sujeitos – foi que aconteceram as conversas, 

imersas na realidade do discurso e do contexto, sem retirar a pessoa que está em situação de 

rua de sua realidade, entrando em contato com sua vida, como se estivesse fazendo uma 

visita. 

 Para isso, um roteiro foi utilizado – como um guia com perguntas disparadoras –, as 

quais foram realizadas com o intuito de alcançar as respostas esperadas para posterior análise. 

Foram perguntas permeadas pelo acordo de livre expressão de conteúdos que os participantes 

quiseram abordar e compartilhar e que foram igualmente importantes para o estudo. Por esse 

motivo, foram – a todo momento – considerados os contextos, as individualidades e as 

dinâmicas do tempo e do espaço em que foram realizadas essas conversas. Como esperado, 

nem todas elas tiveram um curso de início, meio e fim – canonicamente demarcado – devido 

ao caráter inesperado que a dinâmica e os fluxos das ruas possuem. 

Quando se iniciou a imersão no campo, um contato previamente foi realizado com os 

profissionais da equipe do CnaR por meio da participação em uma reunião de equipe como 

primeira apresentação e, posteriormente, foram continuadas na participação de outras. Esse 

acompanhamento se assemelhou à metodologia da observação participante que “consiste na 

inserção do pesquisador no interior do grupo observado, tornando-se parte dele, interagindo 

por longos períodos com os sujeitos, buscando partilhar o seu cotidiano para sentir o que 

significa estar naquela situação” (QUEIROZ, et al., 2007, p.278). Com isso, foi possível 

entrar em contato com os profissionais, apresentar as intenções do estudo para que, diante da 

complexidade do tema, esses fossem sensibilizados e esclarecidos quanto aos objetivos da 

investigação. Depois que essa comunicação aconteceu foi considerado importante que ela 

continuasse ocorrendo em certa frequência para o acompanhamento das discussões dos casos 

atendidos pelo serviço. Além de ter sido de extrema importância a frequente interlocução que 



23 
 

era realizada com os profissionais da equipe para marcar os encontros na imersão dos campos 

do serviço – a pesquisa foi realizada no campo, nas unidades de saúde e demais instituições 

interlocutoras do cuidado –, além de eventuais comunicações necessárias para o 

prosseguimento da coleta de dados.  

Levando em consideração essas reflexões, o passo a passo da pesquisa será 

caracterizado e detalhado a seguir para que seja compreensível a apropriação desse percurso 

metodológico. O estudo foi orientado e construído baseado, sobretudo, nas questões 

levantadas pelos próprios participantes da pesquisa, revelando reflexões emergentes sobre o 

cuidado à PSR. 

 

2.2. PARTICIPANTES DA PESQUISA 

O grupo de participantes de pesquisa foi oriundo da PSR de um município do estado 

do Rio de Janeiro vinculados ao serviço de CnaR. Pessoas que vivem nas – e pelas – ruas e 

que puderam contar sobre suas formas de cuidado e de sobrevivência. Para que esses 

encontros pudessem ser marcados o contato com a equipe foi primordial, na medida em que 

ficaram esclarecidos os objetivos, interesses e intenções do estudo.  

A partir disso, foram solicitadas indicações aos trabalhadores da saúde do serviço 

CnaR de usuários que tivessem histórias e vivências que se encaixassem nos intuitos dessa 

pesquisa sobre seus trajetos de cuidado e que pudessem contribuir com e para as reflexões 

propostas. Essas aproximações com a PSR também foram consideradas diante da prévia 

hipótese de que algumas pessoas poderiam não ter chegado até os serviços, mas que no campo 

puderam se encaixar no grupo de pessoas que escolheram outros espaços para fazer o cuidado 

de si ou até mesmo a escolha do nenhum tratamento ou assistência.  

No território em que as intervenções aconteceram, alguns momentos de inserção e 

observação foram realizados previamente e concomitantemente com a realização e execução 

das entrevistas, no intuito de explorar os espaços e tentar estabelecer vínculo, interesse e 

respeito pela dinâmica do território e pela vida das pessoas que ali habitavam; isso para que as 

conversas pudessem acontecer juntamente desses encontros com o intuito de que as narrativas 

pudessem fluir com mais naturalidade. Foi considerado imprescindível que houvesse esse 

cuidado com as pessoas que ali circulavam ou mesmo uma necessária convivência e 

aproximação com esses espaços, ao invés de uma interferência direta que pudesse deixar os 

usuários desconfortáveis ou não interessados em contribuir com as trocas propostas pela 
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pesquisa.   

Para embasar essa produção textual – juntamente com a intervenção subjetiva e seus 

sentidos – não foi pré-determinada uma quantidade mínima ou máxima prevista de sujeitos 

participantes dessas conversas; também não estava prevista a idade mínima como critério de 

inclusão. Portanto, o anexo III previu a utilização do Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido (TALE), caso houvesse participação de menores de 18 anos e seria necessário 

nesse caso que o responsável legal acompanhasse o processo e assinasse o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) vinculado ao TALE. Para a elaboração dos 

termos de autorização houve o cuidado de manter um modelo que contém as exigências já 

padronizadas, mas no ato da entrevista foram lidos pela pesquisadora de modo a adaptá-lo 

como possível em linguagem e comunicação mais acessíveis aos usuários, deixando em 

aberto espaço para eventuais dúvidas. Depois de todo esse processo os participantes assinaram 

os termos. 

A ideia das vivências em campo foi de encontrar pessoas e suas trajetórias de 

cuidado, que estivessem disponíveis e confortáveis para essa conversa. No instante em que foi 

percebido que o número de pessoas participantes já atendia uma quantidade significativa e 

repleta de histórias, informações e contribuições que alcançassem os objetivos e intenções da 

pesquisa, ou seja, quando se alcançou a saturação da amostra – ou seja, a partir do momento 

em que nas trocas entre pesquisador-sujeitos em que “as informações fornecidas pelos novos 

participantes da pesquisa pouco acrescentariam ao material já obtido, não mais contribuindo 

significativamente para o aperfeiçoamento da reflexão teórica fundamentada nos dados que 

estão sendo coletados” (FONTANELLA, et al., 2008, p. 17) – a pesquisa de campo foi 

encerrada e os dados obtidos foram analisados. 

 

2.3. COLETA DE DADOS 

O caminho previamente suposto para execução dos métodos escolhidos para coleta e 

análise contou com a constituição de alguns percursos, em que foi possível identificar os 

dados encontrados, juntamente com discussões teóricas, caracterizando uma metodologia de 

abordagem compreensiva.  

Uma dessas escolhas como método de coleta de dados foi a realização de entrevistas 

semi-estruturadas, que permitiram o acesso a uma ampla gama de conteúdos, que auxiliaram a 

elaboração da análise proposta. Foram realizadas entrevistas em profundidade, focais e 

http://www.ufal.edu.br/pesquisa-e-inovacao/etica/pesquisa/submissao-de-projetos/termo-de-assentimento-livre-e-esclarecido-tale%20adaptado/view
http://www.ufal.edu.br/pesquisa-e-inovacao/etica/pesquisa/submissao-de-projetos/termo-de-assentimento-livre-e-esclarecido-tale%20adaptado/view
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baseadas nas histórias de vida das pessoas. A história de vida (HV) é uma entrevista em 

profundidade, modalidade de estudo da pesquisa qualitativa, caracterizada pela obtenção de 

dados descritivos por meio do contato do pesquisador com a situação estudada, em que o 

processo é a parte mais valorizada e a preocupação está voltada ao retrato da perspectiva dos 

participantes e o significado atribuído por eles em relação a suas vivências (SPINDOLA E 

SANTOS, 2003). 

Nesse procedimento metodológico, destacamos a noção de entrevista em 

profundidade que possibilita um diálogo intensamente correspondido entre 

entrevistador e informante. Para muitas pesquisas, a história de vida tem 

tudo para ser um ponto inicial privilegiado porque permite ao informante 

retomar sua vivência de forma retrospectiva, com uma exaustiva 

interpretação. Nela geralmente acontece a liberação de um pensamento 

crítico reprimido e que muitas vezes nos chega em tom de confidência. É um 

olhar cuidadoso sobre a própria vivência ou sobre determinado fato. Esse 

relato fornece um material extremamente rico para análises do vivido. Nele 

podemos encontrar o reflexo da dimensão coletiva a partir da visão 

individual (MINAYO, 2001, p.59). 

 

O intuito foi entrar em contato com essas narrativas, enquanto representantes do 

“discurso como estrutura que inscreve não apenas o sentido da palavra enunciada, mas 

também o das práticas e das relações nas quais se enuncia” (SARTI, 2010, p.79). Das histórias 

de vida que foram compartilhadas houve demonstrações diversas sobre formas de cuidado 

peculiares de cada sujeito. Essas compreendem afetações que as práticas do campo 

profissional em saúde produzem na vida dos sujeitos, a partir do momento em que os eventos 

compartilhados estiveram interligados com as necessidades de cuidado e modos como foram 

acolhidas (BELLATO, et al., 2016).  

A pesquisa foi alicerçada sobre reflexões acerca dos cuidados em saúde das PSR em 

recorrente interlocução com os caminhos trilhados por esses indivíduos. Histórias foram 

contadas e as narrativas dos usuários funcionaram como elemento-chave para a análise 

abrangente do material colhido nas entrevistas. Portanto, o eixo norteador dos caminhos a que 

se propôs essa investigação contou especialmente com a imersão nas narrativas de seus 

participantes.  

A narrativa – sendo linguagem – deve sua inserção na economia textual ao 

diálogo com outros textos e ao conjunto de características socio-históricas 

que localizam um contexto. A narrativa abre-se à interpretação ao mesmo 

tempo em que estabelece condições para sua circulação, recepção e 

produção. Assim, articula relações de poder, políticas, identitárias, do 

contexto, percebidas tanto diacrônica quanto sincronicamente, o que denota 

a complexa relação das narrativas com os discursos sociais. Na relação entre 

texto, narrativa e discurso poderiam ser vistas as condições para inserção e 
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circulação dos dizeres sociais, das ideologias e das realidades da vida 

cotidiana (CAMPOS e FURTADO, 2008, p.1093). 

 

Por meio das narrativas foi possível conhecer suas histórias de vida, demandas, 

necessidades de saúde, concepções de saúde e doença e suas formas de cuidado, além de 

outras questões inesperadas ao intuito da pesquisa. Para entrar em contato com essas questões 

foi preciso se basear em um fundamento para receber e interpretar o discurso do outro. Nesse 

sentido, Deslandes e Mitre (2009) contribuem ao dizer que é importante o reconhecimento do 

argumento válido desse outro que se apresenta, a partir de uma postura interpretativa, 

reconhecendo sua racionalidade e se interessando em compreender os motivos que levaram ao 

discurso que foi anunciado, ou seja, um exercício hermenêutico. 

Nessa perspectiva, a imersão no campo teve duração de 12 semanas, de um a dois 

turnos semanais a depender das demandas do serviço e das articulações possíveis com os 

profissionais da equipe. Em alguns momentos as demandas eram urgentes ou se acumulavam 

devido a feriados, treinamentos, ações conjuntas com outros serviços ou outras ocorrências e 

emergências do próprio cotidiano. 

Foram entrevistadas seis pessoas, sendo quatro homens e duas mulheres. A idade 

variou de 28 a 53 anos. A maioria dos entrevistados não residia, antes de estarem em situação 

de rua, no município em questão. Entre as mais variáveis razões para essa mudança a maioria 

das histórias dizia sobre ser uma cidade em que haviam mais disponibilidades de serviços de 

saúde e também de mais oportunidades. As entrevistas foram conduzidas e em alguns 

momentos aconteceram simultaneamente com o acompanhamento do cotidiano dos serviços 

(reuniões de equipe, atividades integradas com outros serviços (abrigos e Centro de 

Referência Especializado para População em Situação de Rua (CREPOP), principais 

interlocutores do trabalho do CnaR), atendimentos na UBS em que o CnaR está instalado). 

Apesar de acontecerem juntamente com a rotina dos serviços, um espaço reservado era 

pactuado com o(a) participante para fazer a entrevista no próprio território no lugar que se 

sentisse mais confortável.  

Durante as imersões no campo, no acompanhamento da rotina dos serviços e nas 

reuniões de equipe foram registradas as impressões e percepções da pesquisadora que foram 

surgindo e do encontro com o cotidiano do serviço e seus usuários, o que permitiu a 

construção de um diário de campo. Esse trouxe significativa contribuição para a análise dos 

dados que foram coletados e das experiências partilhadas. Segundo Lourau (1993) este 
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instrumento estaria associado a um “fora do texto", ou seja, o que está fora da cena, tal 

atribuição permite que o diário revele o conhecimento da vivência cotidiana de campo, 

reconstituindo a história subjetiva do pesquisador.   

As informações de todo o conteúdo experienciado foi descrito e analisado 

minuciosamente no capítulo 5 desta pesquisa. 

 

2.4. ANÁLISE DOS DADOS 

A coleta foi realizada por meio de gravações desses diálogos que foram e continuam 

sendo mantidos e garantidos em sigilo aos participantes. Esse ficou assegurado por meio do 

Termo de autorização de uso e gravação de voz que consta no Anexo II e as conversas foram 

norteadas pelas perguntas disparadoras encontradas no Anexo IV. Posteriormente, essas 

conversas foram transcritas e analisadas a partir de uma ordenação de temática gerais e 

específicas, pontos de convergência e divergência entre os discursos dos participantes e 

reflexões possíveis despertadas. Esses pontos formaram categorias que são segundo Bardin 

(2009, p. 145) “rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de 

registro) sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão das características 

comuns destes elementos”. 

A contribuição dessa autora é coerente enquanto escolha de método de análise para a 

pesquisa a partir da aproximação com o discurso das ações dos sujeitos entrevistados, a 

exploração foi realizada por meio da Análise de Conteúdo de Bardin (2009). Essa se refere a 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações. Tem como objetivos a superação da 

incerteza e o enriquecimento da leitura, além de ter uma função heurística e de administração 

da prova. Sendo três as etapas de execução: (i) análise prévia – organização do material, 

operacionalização e sistematização, formulação de hipóteses, objetivos, leitura flutuante; (ii) 

análise exploratória – codificações e classificações temáticas; e, por último, (iii) tratamento 

dos resultados obtidos e interpretação por meio de técnicas descritivas de análise (BARDIN, 

2009).  

Pode-se dizer que o presente estudo se utiliza da ideia geral desse método voltado 

mais para a organização, sistematização e interpretação dos dados a partir de um interessante 

exercício de classificação para que seja possível ter um panorama geral das respostas obtidas 

nas entrevistas juntamente com as análises. Porém, diferente do que propõe a autora, os 

objetivos dessa pesquisa não perpassam a necessidade de superar incertezas ou administrar 
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provas, tendo em vista o fato de que são conteúdos que se expressam pelas subjetividades dos 

sujeitos e suas histórias de vida. Não pretende-se com isso fazer inferências ou deduções mas, 

sobretudo, utilizar essas histórias para produzir reflexões para se pensar os processos de 

cuidado da PSR. 

Dentro dessa perspectiva, uma importante contribuição de Bardin (2009, p.43) 

refere-se a sua afirmativa sobre os sentidos dessa análise. "A leitura efetuada pelo analista, do 

conteúdo das comunicações, não é unicamente uma leitura, mas antes o realçar de um sentido 

que se encontra em segundo plano". Portanto, ao entrar em contato com as realidades 

envolvidas da PSR foi imprescindível o olhar atento da pesquisadora não apenas pelas 

narrativas em seu caráter descritivo ao longo das entrevistas, mas também aos sentidos 

atribuídos a elas pelos entrevistados muitos deles enunciados no diário de campo. 

O diário de campo permitiu que houvesse uma leitura para além do que se conseguiu 

com a coleta de dados pelas entrevistas e, também, foi colocado em processo de análise, 

sobretudo da presença do pesquisador em campo. Segundo Hess (2006) o diário é um escrito 

do momento, de fragmentos do vivido em que se se preza a falta de distanciamento, porém ao 

ser relido há uma necessidade de distanciamento mais sistematizado baseado em uma 

abordagem multirreferencial em que se prezam as temáticas, a indexação. Nesse sentido, tanto 

as descrições das entrevistas como os relatos das impressões registradas no diário de campo 

foram tematizadas e apresentadas segundo a lógica da própria vivência em campo. Hess 

(2006, p. 93) ainda afirma que: “se o diário de campo capta dia a dia, as percepções, os 

eventos vividos, as entrevistas, mas também os flashes de compreensão que emergem, com 

um pouco de recuo, a re-leitura do diário é um modo de reflexão sobre a prática”. Desse 

modo, a análise que se faz dessas impressões é imprescindível para complementaridade dos 

discursos narrados pelos sujeitos nas entrevistas e para inclusive repensar o papel do 

pesquisador e a relevância de suas imersões em campo. 

 

2.5. ÉTICA EM PESQUISA 

 

Essa pesquisa foi realizada conforme preconizado pela Resolução CNS nº 510/2016 

– referida pela Ética na Pesquisa na área de Ciências Humanas e Sociais – e a Resolução nº 

466/2012 com a função de implementar normas e diretrizes regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos. Nesse sentido, teve como preocupação central o sigilo dos dados 

pessoais e informações concedidas pelos participantes da pesquisa. Além disso, foi priorizado 
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no espaço no contato com esses sujeitos, deixar clara a plena liberdade desses, em optarem 

por participar – ou não – das entrevistas. Foi concedida a cada participante que aceitou fazer 

parte desse processo, o TCLE para ter garantido os objetivos da pesquisa e o respeito à 

identidade e a história de cada participante. 

O intuito dessa pesquisa foi atingir o chamado “risco-mínimo”, tendo em vista que é 

inevitável que pesquisas que envolvam o ser humano como participante mas envolvem riscos 

de várias dimensões e que, por isso, faz-se necessário almejar o máximo de benefícios 

possíveis com o devido cuidado de sua aplicação (ROSARIO, s/d). Dentro dessa perspectiva, 

alguns participantes durante as entrevistas claramente se afetaram com o fato de terem suas 

histórias de vida compartilhadas e por viverem determinados fragmentos dela que certamente 

despertaram inúmeros sentimentos. Nos momentos em que isso ocorreu, houve acolhimento e 

devido esclarecimento quanto a livre escolha do participante em continuar conversando ou 

interromper o processo sem nenhum prejuízo. Ainda houve uma preocupação maior com o 

fato dessas pessoas serem historicamente marginalizadas e violentadas pela sociedade 

cotidianamente; portanto, foi natural que se sentissem receosos, inseguros ou mesmo 

constrangidos em compartilhar suas histórias de vidas. Também foi considerado, previamente, 

que ao se tratar dos relatos dos encontros com os serviços fossem encontradas histórias, que já 

possuem relatos de dificuldade nesse atendimento. Ou seja, que poderiam ter em algum 

momento entrado em contato com algum deles para buscar cuidado, e tenham sido mal 

acolhidos ou não atendidos, e que, por isso, puderam ter escolhido não querer identificá-los ou 

trazer informações sobre esses momentos.  Porém, o tempo todo da conversa foi relembrado 

que a vontade de compartilhar informações fosse genuína e que estas só seriam divulgadas 

dependendo inteiramente do desejo do participante, respeitando suas limitações, contradições, 

revelações, com observação tácita à confidencialidade e ao sigilo. Tendo em vista esses 

possíveis riscos, houve atenção ao identificar esses detalhes e riscos e abertura para 

reconhecer esses limites de cada participante e salvaguardar o sujeito de quaisquer deles. E, 

sobre isso, medidas protetivas foram articuladas quando necessário embasadas em princípios 

de legitimidade jurídica e dos direitos humanos para tomar qualquer iniciativa à favor da 

integridade do sujeito. 

Os benefícios da pesquisa perpassaram a importância de (re)conhecer as histórias que 

pertencem ao cotidiano e as vidas da PSR e como isso influencia e é influenciado pelas 

práticas de saúde disponibilizadas pela rede. Houve, então, o intuito de um benefício duplo 

em auxiliar o acesso dessa população a serviços que se pretendam a maior articulação para 
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atender essas demandas. 

Tendo em vista esses critérios esse projeto foi submetido – e aprovado – pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense, antes do início do estudo.  
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3. PERSPECTIVAS SOBRE O CUIDADO À SAÚDE DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO 

DE RUA  

 

Para tecer as reflexões sobre as concepções de cuidado em saúde da População em 

Situação de Rua (PSR) faz-se necessário nesse estudo a escolha de direcionar as discussões 

indagando a percepção dos sujeitos em relação aos seus modos de cuidado, quanto aos 

significados de saúde e doença e o aprofundamento acerca dos problemas e necessidades de 

saúde como indicadores das demandas dos usuários dos serviços. Isso levando em conta o fato 

de que, na medida em que refletem, sobretudo, os contextos em que essas pessoas se 

encontram, suas próprias noções de cuidado precisam ser consideradas, servindo de elemento 

de análise das práticas de saúde e de recurso para legitimação de políticas públicas. A busca 

dessa nova configuração de um tipo de sociedade que corresponda ao compromisso que se 

presta esses sujeitos considerados oprimidos e seus aliados visa a ideia de superação da 

exploração do ser humano enquanto uma força política da dimensão-cuidado (BOFF, 1999).  

 A noção de cuidado perpassa uma dimensão complexa de compreensão enquanto 

fenômeno a ser estudado. Uma contribuição que Foucault (2002) inaugura referente à 

constituição dos processos históricos de significações filósoficas que configuram formas de 

cuidado é o que determinou como “cultura de si”. 

Por essa expressão é preciso entender que o princípio do cuidado de si 

adquiriu um alcance bem geral: o preceito segundo o qual convém ocupar-se 

consigo mesmo é em todo caso um imperativo que circula entre numerosas 

doutrinas diferentes; ele também tomou a forma de uma atitude, de uma 

maneira de se comportar, impregnou formas de viver; desenvolveu-se em 

procedimentos, em práticas e em receitas que eram refletidas, desenvolvidas, 

aperfeiçoadas e ensinadas; ele constituiu assim uma prática social, dando 

lugar a relações interindividuais, a trocas e comunicações, e até mesmo a 

instituições; ele proporcionou, enfim, um certo modo de conhecimento e a 

elaboração de um saber (FOUCAULT, 2006, p.50). 

 

A constituição desse campo de saber do cuidado enquanto prática social é uma visão 

ampliada sobre o processo que envolve as práticas de cuidado de si e de quem cuida. Esse 

saber para além do que se observa, por exemplo, na perspectiva da filogênese em que o 

cuidado estaria apenas relacionado à busca da manutenção da vida pelo indivíduo, se 

transforma quando sua observação se refere à prática profissional, há uma ampliação de sua 

concepção que une o cuidado como zelo e o conhecimento técnico e científico adquirido, 

dessa forma os valores humanos de cada profissional influenciam no cuidado que ele se presta 
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a fazer (ROSA, CAVICCHIOLI e BRÊTAS, 2005). O encontro terapêutico, portanto, 

constitui a relação de cuidado que relaciona esses aspectos técnicos e humanistas da atenção à 

saúde e a sua definição colabora enquanto desafio conceitual e prático para a humanização 

das práticas de saúde (AYRES, 2004). 

As práticas de saúde se configuram diante de um modelo organizacional para o 

atendimento dos problemas de saúde da população visando a promoção da integralidade da 

atenção, sendo assim os percursos assistenciais que lidam com situações de saúde constituem 

as “linhas de cuidado” compostas por ações de promoção, prevenção, tratamento e 

reabilitação (GONDIM et al, 2009).  

As linhas do cuidado significam um arranjo organizacional dos serviços de 

saúde em rede, centradas no usuário, visando à integralidade das ações. 

Requerem profissionais trabalhando de forma integrada, capazes de perceber 

o usuário não como um doente, mas como uma pessoa que traz, em sua 

demanda, as representações de sua história e as marcas de sua forma de 

viver: sua inserção social, suas relações e seus saberes. Ocorrem através da 

utilização sincronizada de um conjunto de tecnologias e do trabalho em 

equipe, voltadas para o processo de receber os usuários, ouvi-los, 

encaminhá-los e resolver suas necessidades. Estão baseadas na 

potencialização do trabalho de cada membro da equipe, valorizando os 

saberes de cada categoria, constituindo-se no primeiro momento de um 

processo de resposta, que se pretende constante, às necessidades das pessoas 

(BRASIL, 2006b). 

 

A integralidade que essa lógica de organização dos serviços pressupõe só é garantida 

por meio de transformações na produção do cuidado por meio da rede primária, secundária, 

atenção à urgência e todos os outros níveis assistenciais (FRANCO e MAGALHÃES 

JUNIOR, 2004). Essa rede tem em comum diretrizes de funcionamento relacionadas ao 

cuidado, à atenção à saúde e a assistência que se voltam a um mesmo objeto: a atenção dos 

serviços e dos profissionais com as necessidades, problemas e demandas dos usuários, além 

da organização das ações na unidade e no território (WERNECK, 2009). 

 

3.1. CONCEPÇÃO DE SAÚDE-DOENÇA E PROBLEMAS E NECESSIDADES DE 

SAÚDE 

As conceituações acerca dos termos – concepção de saúde-doença e problemas e 

necessidades de saúde – que se revelam enquanto condições e condicionantes da saúde variam 

dependendo dos pontos de vista em que são avaliados. Para além da etimologia e do 

significado desses é necessário ter um olhar amplo que considere, simultaneamente, esse 
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fenômeno expresso em seus mais diversos aspectos.   

A compreensão construída a partir da antropologia da saúde e da doença pode ser 

considerada bastante significativa, pois, possibilita o diálogo sobre a multiplicidade de 

aspectos que envolvem esse acontecimento e oportuniza a argumentação sobre políticas de 

saúde menos segregacionistas adequadas às necessidades das classes mais desprovidas, 

compreendendo os contextos dos indivíduos e o seu trânsito pelos setores de atenção à saúde 

como analisadores de todas essas questões (SANTOS et al., 2012). 

O conceito de saúde reflete a conjuntura social, econômica, política e 

cultural. Ou seja: saúde não representa a mesma coisa para todas as pessoas. 

Dependerá da época, do lugar, da classe social. Dependerá de valores 

individuais, dependerá de concepções científicas, religiosas, filosóficas. O 

mesmo, aliás, pode ser dito das doenças. Aquilo que é considerado doença 

varia muito (SCLIAR, 2007, p.30).  

 

O termo “saúde” também envolve um viés científico e filosófico, na medida em que a 

saúde se constitui como um objeto complexo, conceituado, apreensível empiricamente, 

analisável e perceptível dado seus efeitos sobre as condições de vida dos sujeitos. E, sendo um 

objeto de conhecimento e operador de transformações, apresenta várias facetas reconhecidas: 

fenômeno, metáfora, medida, valor e práxis (ALMEIDA-FILHO, 2011).  

Essa perspectiva abrange a percepção acerca das conceituações e análises que 

comportam reflexões sobre o termo. Uma delas é contribuição de Santos (1987) que avalia a 

existência ou não da concepção de saúde. Quando esse autor afirma que “buscar a saúde é 

questão não só de sobrevivência, mas de qualificação da existência” ele pode salientar que 

para além de contextualizar dessa elaboração dentro da lógica social é preciso concebê-la a 

partir das significações próprias, ou seja, que avancem em 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. 

A complexidade inerente ao termo “saúde” também está associada aquela expressa no 

vocábulo “doença”, já que perpassa – em suas significações – por noções presentes nas 

esferas sociais e individuais para ser concebido, para estruturar as relações institucionais e 

pessoais e pelo fato de que esse termo sustenta um fator biológico, mas também uma 

realidade construída historicamente como expressão simbólica coletiva e individual do sujeito 

(MINAYO, 1997). Além disso, há uma reflexão importante sobre estudos realizados nessa 
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área, os quais se interessam pelos modos como as pessoas vivem a doença, como formulam 

sentidos e práticas conjuntas para enfrentá-la, além de ampliarem os significados e as ações 

possíveis relativos à saúde e à doença em diferentes grupos sociais, na medida em que 

consideram a narrativa dos indivíduos, suas subjetividades e o caráter polissêmico dos 

discursos sobre enfermidade (ALVES E RABELO, 1998). 

Portanto, pensar no processo saúde-doença é analisar primeiramente nas condições de 

vida dos sujeitos, suas biografias, as determinações histórico-sociais e as influências 

contextuais que interferem nas suas formas de perceber o corpo e em como identificam ou não 

elementos saudáveis e adoecedores nesse meio. Essa observação incorpora a consideração 

sobre a produção social da saúde cuja atenção se volta para as relações entre as condições 

reais em que se manifestam a reprodução desses grupos sociais bem como a produção da 

saúde e da doença (MONKEN e BARCELLOS, 2005). 

Toda essa elaboração questionadora está relacionada a um modelo que argumenta a 

respeito do aspecto técnico que não considera a totalidade dos problemas de saúde – esses 

envolvidos nos discursos narrados pelos sujeitos –, a partir das suas percepções de saúde e de 

doença e da ideia de força e de uso social do corpo, essas compreensões são consideradas 

reais devido às suas vivências, aos frutos de interações e comunicações, às condições sociais 

de produção de vida e de conhecimento (ALVES e MINAYO, 1994; CANESQUI, 1994). Tal 

intenção se perde em uma lógica hegemônica da saúde que está voltada para o sistema 

biomédico, o qual, para todos os efeitos e classes, é o padrão dominante, cuja capacidade está 

em criar mecanismos de aproximação, propaganda e imposição (MINAYO, 1988). A partir 

dessa realidade, pensar o par saúde-doença deveria comportar a abrangência das condições de 

vida dos sujeitos, para além das questões e demandas evidentes no corpo físico, encaradas 

como um problema, fatores esses intrínsecos às crenças e aos aspectos biomédicos como 

constituintes de respostas socialmente organizadas para a doença (ALVES, 1993). 

Dessa forma, percebe-se a necessidade de entrar em contato com as subjetividades, as 

relações e os contextos de vida dos indivíduos. Isso só se torna possível ao se aproximar 

dessas percepções e compreender genuinamente a individualidade do pensamento e da 

representação das vivências de cada sujeito bem como seus modos de ser e estar no mundo, 

em sua individualidade e coletividade. Tal concepção converge com vistas à historicidade do 

que é expresso e concebido em termos do normal e do patológico, a partir da relativização dos 

conceitos que compreendem a experiência clínica e o discurso do doente como elementos – 

para além da ciência – para se dizer sobre doença (SARTI, 2010).  
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Há de se reconhecer, também, que a manifestação da subjetividade perpassa um 

pressuposto da expressão invocada pela ideia da normatividade, sabendo que está colocada 

sobre a saúde e o corpo como representação de um conjunto de regras, estilos de vida que não 

permitem que o sujeito possa agir com autonomia sobre si e sobre seu corpo (GUIMARÃES e 

MENEGHEL, 2003). Ou seja, pensar em concepções de saúde e de doença pelo indivíduo 

requer considerar as padronizações sociais as quais as pessoas estão continuamente 

submetidas e, também, na relativização desses conceitos a partir dos contextos em que são 

manifestadas pelas múltiplas significações. 

Diante dessas pontuações – e recorrendo à discussão inicial –, pode-se concluir que se 

saúde e doença representam um binômio não explicável, unicamente, por sua dimensão 

biológica e, tampouco, pela perspectiva filosófica, científica e existencial; sobretudo, , refere-

se – também – a acontecimentos culturais historicamente construídos de diversas formas em 

sociedades diferentes, de modo que a questão da representação social da saúde e da doença 

deverá ser analisada do ponto de vista social, ou seja, como fato ocorrido em sociedade e 

vivenciado pelo indivíduo (MINAYO, 1997). 

Considerando esse binômio – que deve ser analisado multifatorialmente – como um 

elemento social e que está em consonância com outros vieses que auxiliam em seu 

entendimento como as perspectivas supracitadas, o estudo se embasa nessa multiplicidade de 

olhares para pensar o fenômeno atual da PSR, na perspectiva do cuidado a tal população. 

Primeiramente, é oportuno destacar elementos que estão relacionados ao aspecto geral dos 

determinantes da saúde para a PSR e as especificidades dessas na expressão das 

subjetividades.  

Algumas situações são de fato determinantes e devem ser consideradas como 

constituintes no processo saúde-doença como: as circunstâncias de desemprego, de 

desestruturação familiar, de baixa escolaridade, de acesso limitado aos serviços públicos, de 

baixo grau de articulação comunitária ou de falta de horizontes e desesperança 

(BATISTELLA, 2007, p.122). Esses são elementos que podem ser identificados na maior 

parte da população e em específico para as pessoas com maior vulnerabilidade e que remetem 

a uma complexificação de demandas e necessidades de saúde a serem exploradas para a 

devida organização dos serviços partindo desse entendimento. 

Além disso, é indispensável utilizar essas e outras pontuações como elementos 

norteadores das investigações sobre a forma com que as concepções próprias dessas pessoas – 
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diante desses pontos tomados como referência para entender a complexidade do cuidado em 

saúde – interferem nas suas vidas individualmente. Sobretudo, que causam diretamente 

impactos sociais na atuação de profissionais, nos serviços de saúde, no contexto das políticas 

públicas e do SUS. Sendo o SUS o interlocutor responsável entre esses atores, por atrelar 

ações do governo de interesse da sociedade, a partir do cumprimento das políticas sociais, 

garantindo o exercício da cidadania, sendo assegurado pelo Estado e pelos princípios da 

universalidade e descentralização da gestão (SILVA, 2013, p.31). Essas reflexões se estendem 

e são complementadas pela indagação referente à percepção das necessidades e problemas de 

saúde, suas peculiaridades e influências nessa análise, já que se tratam de elementos que 

intervêm na explicação da situação de saúde da população e sua significativa capacidade 

explicativa dos fenômenos que influenciam no estado de saúde, permite a maior a eficácia em 

desenvolver soluções para os problemas e necessidades de saúde da população (SILVA, 

BASTISTELLA e GOMES, 2007). 

Dentro desse contexto, destaca-se a problematização acerca do que pode ser 

considerado um problema de saúde e como seu entendimento abrange considerável 

complexidade. 

[...] o que é problema para uns pode não ser considerado problema para 

outros. A visão que se tem dos problemas de saúde, portanto, varia em 

função da posição dos distintos sujeitos na estrutura das relações sociais, 

fazendo parte de sua ‘visão de mundo’, de sua cultura, de seus projetos 

políticos, de suas utopias (...) Nesse sentido, a identificação dos problemas e 

necessidades de saúde da população tem que assumir, ou tentar assumir, uma 

‘visão policêntrica’, identificando os diversos sujeitos e sua posição na 

‘estrutura de poder’ em saúde. (TEIXEIRA, 2002, p.81-82). 

 

Essa colocação aponta para a autonomia do sujeito – enquanto 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 aquele que pode assinalar quais são seus 

problemas e demandas de saúde, como identificá-los e de que forma resolvê-los da maneira 

que melhor for possível. Neste caso, parte-se da premissa de que as necessidades de saúde se 

expressam pela cultura, valores, projetos e desejos dos sujeitos individuais e coletivos que 

procuram os serviços (SILVA, BASTISTELLA e GOMES, 2007). Essa é uma perspectiva 

unilateral que explora parte da abrangência que envolve o fenômeno saúde-doença e de 

necessidades e demandas em saúde e que é complementar ao que, posteriormente, pode se dar 

no encontro entre quem demanda e quem oferece cuidado e os sentidos atribuídos nesse 

processo. 
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No âmbito da Saúde Coletiva essa perspectiva é coerente com a composição do SUS 

já que se circunscrevem em suas práticas de saúde considerações acerca dos determinantes e 

condicionantes envolvidos no processo saúde-doença. São elementos macrossociais que 

expressam a exclusão do sistema econômico de grande parte da população expostos em 

interações sociais que manifestam valores mortíferos como o individualismo, o consumo 

como atribuição de status e prestígio social e a competição (LUZ, 2011). Sendo fundamentos 

para a construção de uma sociedade democrática a partir da compreensão e da intervenção nos 

principais problemas de saúde (BATISTELLA, 2007).  

Para além de avaliá-los em seus mais variados fatores, a concepção de saúde também 

se estabelece a partir do local das relações humanas-humanas e humanas-ambiente como 

formas de determinantes das condições de saúde da população (MORAES e CANÔAS, 

2013). Isso quer dizer que tanto a troca entre os sujeitos – suas experiências de vida e as 

relações que constituem com o outro –, quanto o território como qual se relacionam e que 

influencia significativamente no modo de vida – individual e coletivo –, permitem a 

composição de aspectos que interferem no seu estado de saúde-doença. Nesse domínio, um 

fator inerente à lógica de cuidado que deve ser coerente aos usuários é o contato com suas 

realidades, suas condições de saúde individuais e coletivas, suas formas de ser e estar no 

mundo. 

 Complementarmente, atribui-se relevante distinção de que a saúde não se aprimora 

somente com atenção à doença e, por esse motivo, pensar sobre as respostas às necessidades 

de saúde atravessa o suposto dever de implementação de ações que incidem sobre os 

determinantes, colocando em foco a concepção de saúde-doença como ratificadora das 

necessidades de saúde ampliadas para ações complexas, para além das curativas (CAMPOS e 

BATAIERO, 2007).  

Essa análise instiga o pensamento ao ressignificar continuamente os modos de 

cuidado convencionais e protocolares para ampliar a percepção do processo saúde-doença-

cuidado enquanto elemento que dialoga com as necessidades reais de saúde e, não apenas, as 

ações voltadas à “melhoria compulsória e imediata” das questões de saúde ou doença. Sendo 

assim, a análise ganha outro espectro de percepção, aquele que compreende uma atenção feita 

longitudinalmente de forma cuidadosa e atenta ao que cada indivíduo e coletivo demandam 

percebendo nesses entremeios o que suas necessidades revelam e determinam. 

Dessa forma, se expande a análise de contextos de uma dimensão muito maior que, 
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por vezes, compreende também um hiato entre os encontros da população nos serviços de 

saúde e suas culturas, ou seja, a questão do atendimento em saúde e como ele se dá vai para 

além da qualidade do diagnóstico e tratamento, nem sobre apenas humanizá-lo, mas acima 

disso, sobre alcançar um nível de profundidade da abrangência da visão de mundo 

(MINAYO, 1988).  

Dessa forma, a imprevisibilidade do que vai se revelar enquanto acontecimento 

nesses encontros é inevitável e para remediá-la talvez seja necessária a articulação constante 

daqueles que dialogam com os usuários e a convocação de outros atores que também estejam 

envolvidos nesse movimento. Portanto, é imprescindível para que esse processo seja sensível 

ao que se produz nesses encontros que se encontrem formas de serem mediados num fluxo 

importante de cooperação entre a saúde e demais políticas governamentais, para que ocorra 

uma atuação intersetorial compreensível a esses fatores (SILVA, BASTISTELLA e GOMES, 

2007). 

 

3.2. AS POLÍTICAS PÚBLICAS E O PAPEL DOS SERVIÇOS NA ATENÇÃO À 

SAÚDE À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 

Pensar o sistema de saúde e a disposição dos serviços de atenção à população requer 

avaliar a forma com que as concepções de saúde e de doença, as necessidades de saúde, bem 

como a análise de contextos e realidades se conectam – ou não – com o cuidado ampliado que 

é esperado em saúde e preconizado pelos princípios e diretrizes do SUS. Desse modo, há uma 

relação entre o sistema de saúde e a dinâmica social que constitui os valores sociais sobre a 

proteção à saúde, a qual se amplia de acordo com o entendimento social sobre os modos de 

enfrentamento do processo saúde-doença e da percepção desse enquanto problema coletivo, 

sendo ampliada quando relacionada a sistemas de saúde universais e públicos (LOBATO e 

GIOVANELLA, 2012). 

A partir dessa lógica é possível compreender que para a consolidação e a legitimação 

desse sistema é necessária uma conjuntura política-legal que estabeleça a necessidade da 

execução de políticas públicas que garantam os direitos fundamentais sociais a qualquer 

cidadão e sirva, inclusive, como amparo aos excluídos sociais. Essa é uma categoria entendida 

pelo processo de afastamento e enfraquecimento da participação dessas pessoas nas relações 

sociais, dadas as dificuldades para o exercício efetivo da cidadania em seus contextos, sob o 

aspecto dos direitos, deveres e participação nas decisões político-sociais (MPRJ, 2015). 
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Porém, a atenção do Poder Público voltada a essa população ainda é muito recente e 

consequência de várias lutas sociais e de direitos que aconteceram. O desinteresse ainda 

presente no Estado, diante da PSR, demonstra a contradição tanto das ações como da opinião 

pública diante do tema, em colocações que alternam entre piedade, preocupação e 

assistencialismo até repressão, preconceito e indiferença (COSTA, 2005). São essas nuances 

que revelam esse descaso e a falta de ações de proteção social do Estado que comportem – 

satisfatoriamente – o atendimento a uma maioria da população submetida a diferentes 

vulnerabilidades e riscos.  

A Política Nacional para a População em Situação de Rua (PNPSR) foi instituída 

pelo Decreto Presidencial no 7.053, de 23 de dezembro de 2009, implementada de forma 

descentralizada, como uma ação de legitimação a existência e garantia de direitos da PSR. 

Essa política assegura os cuidados de saúde da PSR, os serviços assistenciais e de 

albergamento presentes no território (BRASIL, 2009a). Houve também o avanço trazido pelo 

Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento pelo mesmo decreto, além das 

conquistas advindas da publicação do Plano Operativo de Saúde para a População em 

Situação de Rua e a implantação do Programa Consultório na Rua, que prevê no Eixo 4 

(norteador para os objetivos do presente estudo), o estabelecimento de estratégias para o 

fortalecimento da participação e do controle social como indispensável para defesa dos 

direitos da PSR, por parte dessa população (público alvo e ativo dessa pesquisa) e entidades 

que atuam em sua defesa (BRASIL,2015). 

Diante dessa realidade, a implementação da Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 

nº 8.742, de 7 de setembro de 1993) ratifica a tarefa do poder público em que a assistência 

social é considerada direito do cidadão e dever do Estado, mantendo em serviços e programas 

de atenção à PSR, provendo os mínimos sociais a partir de ações da iniciativa pública e da 

sociedade (BRASIL, 1993). Assim sendo, projetos sociais e demais iniciativas se voltam para 

a atenção da crescente demanda dessa população. 

É, sobretudo, imprescindível levar em consideração que a Política Nacional de 

Promoção da Saúde (PNPS) instituída pela Portaria MS/GM nº 687, de. 30 de março de 2006  

“[...] é uma estratégia de articulação transversal na qual se confere 

visibilidade aos fatores que colocam a saúde da população em risco e às 

diferenças entre necessidades, territórios e culturas presentes no nosso País, 

visando à criação de mecanismos que reduzam as situações de 

vulnerabilidade, defendam radicalmente a eqüidade e incorporem a 

participação e o controle sociais na gestão das políticas públicas” (BRASIL, 

2006, p.15 e 16). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.742-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.742-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.742-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.742-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.742-1993?OpenDocument
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Além das legislações e juntamente com elas, os movimentos sociais têm demasiada 

importância na discussão de direitos humanos e de outros aspectos vinculados à cidadania da 

PSR. O protagonismo dessa discussão ganha novos contornos com o advento do Movimento 

dos sem-teto (MST), que inaugura o surgimento de um movimento social com conquistas 

políticas concretas em termos das moradias populares, por meio da ocupação dos espaços 

públicos e da luta pela regulamentação (VARANDA e ADORNO, 2004). Em 1990, os 

moradores de rua foram recrutados pelo MST para participar de seus acampamentos e 

ocupações rurais, onde obtiveram apoio de entidades da sociedade civil (GOHN, 2013). 

Posteriormente, segundo a Cartilha de formação do Movimento Nacional da População de 

Rua (MNPR), o protagonismo nessa luta por direitos se volta ao surgimento desse movimento 

primeiramente nas cidades de São Paulo e Belo Horizonte e que depois repercutiu nas demais 

regiões brasileiras. Em 2008, encontrou representatividade no Conselho Nacional de 

Assistência Social e tem como orientadores de sua organização e prática políticas os seguintes 

princípios: democracia, valorização do coletivo, solidariedade, ética e trabalho de base e cujas 

bandeiras de luta são: resgate da cidadania por meio de trabalho digno, salários suficientes 

para o sustento, moradia digna e atendimento à saúde (MNPR, 2010). 

Apesar dessas experiências, ainda há um caráter restrito de movimentos sociais 

aglutinadores que foram capazes de dar a devida visibilidade aos direitos humanos dessa 

população (COSTA, 2005). Isso pode ser inferido a partir das experiências de alguns 

movimentos que persistem na luta por meio da mobilização social na incessante busca de 

garantias de direito e cidadania dessas pessoas firmando esse espaço social de diálogo e 

articulação. Porém, é notável que, no atual momento de crise do país, os atores que estão 

abertos a construir essas trocas e negociações compõem um campo ainda insólito de 

discussão, fator que revela a invisibilidade ainda atrelada não só a PSR, mas também aqueles 

que lutam por e com essas pessoas.  

Diante desse contexto social e político é necessário se atentar à forma como os 

serviços desenvolvem seu papel nos cuidados em saúde, tendo em vista os progressos 

advindos da legitimidade dos direitos e da cidadania conquistados historicamente. E, como 

perpetuam, solidificam ou dissipam as formas de encontros com as necessidades de saúde da 

população, suas reais demandas e concepções de saúde-doença, bem como a consonância ou 

dissonância da atuação em rede sobre o imbricamento de todas essas questões de interesse 

para análise dessas atribuições. 

O ponto de partida pode ser analisar a complexidade do campo da saúde tendo como 
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disparadora a colocação de Caponi (1997) sobre como pensar uma perspectiva de cuidado 

que, substancialmente, seja implicado e integral aos usuários atendidos pelos serviços. 

[...] evidenciar que o âmbito dos enunciados, o âmbito dos discursos, está em 

permanente cruzamento com o âmbito do não-discursivo, do institucional. É 

por isso que a aceitação de determinado conceito implica muito mais que um 

enunciado, implica o direcionamento de certas intervenções efetivas sobre o 

corpo e a vida dos sujeitos, implica a redefinição desse espaço de onde se 

exerce o controle administrativo da saúde dos indivíduos (CAPONI,1997, 

p.291). 

 

Cabe, portanto, ponderar sobre o papel dos serviços e atuação dos profissionais, a 

tarefa de ir para além da lógica institucional, protocolar e segmentada ao se colocar disponível 

ao cuidado dos usuários. E, ao invés disso ou juntamente disso, fortalecer uma concepção de 

atenção que comporte a ordem do que está instaurado no discurso e nos corpos dos sujeitos, 

nas suas concepções de saúde-doença, nas suas histórias de vida, bem como o que consideram 

como necessidades e demandas reais de saúde. 

Diante do que preconiza a expressão dos cuidados em saúde – manifestadas por 

políticas, programas e serviços de saúde – e a consonância com os princípios e diretrizes do 

SUS, há uma estreita relação com a atenção à saúde enquanto estratégia do sistema e das 

práticas de saúde (MATTA e MOROSINI, 2008, p.40). É previsto que todo sistema de 

serviços de saúde possua as seguintes metas principais: otimizar a saúde da população, 

apontar as causas das enfermidades e o manejo das doenças e minimizar as disparidades entre 

subgrupos populacionais (na qual a PSR se insere), para que não haja desvantagem 

sistemática em relação ao acesso e alcance desses serviços (STARFIELD, 2002). Essa 

premissa resume a responsabilidade desses serviços para com seus usuários sobre sua 

prioridade de acesso independente das condições díspares que apresentem. 

Nesse sentido, colocar os serviços de saúde em análise é uma ideia que foi 

tensionada por Almeida-Filho (2011, p.26) quando salienta que “é preciso questionar o 

sentido e o lugar das práticas sociais, institucionais e sociais que, de modo articulado, 

conformam os espaços em que a saúde se constitui”. Sabendo que essas práticas são 

influenciáveis e influenciadas pela dinâmica dos usuários atendidos e toda a complexidade 

inerente a eles e como produtora de acesso e disponibilidade de serviços visando o bem-estar 

desses, lembrando que esse só pode ser dito e considerado a partir da perspectiva e concepção 

dos próprios usuários. 

O olhar da associação desses analisadores enquanto potência pode contribuir aos 
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trabalhadores/equipes/serviços/rede de serviços na realização de escuta atenta as pessoas que 

buscam esses cuidados em saúde, levando em conta suas necessidades como centro das 

intervenções e práticas (CECÍLIO, 2009). Isso, por meio da apropriação indispensável dos 

discursos livremente apresentados pelos usuários, marcados pelas suas concepções próprias 

dessas dualidades, que não se limitem à lógica do atendimento pontual e técnico que pode se 

tornar meramente direcionado a uma reclamação/demanda isolada. Essas considerações 

afirmam a importância da subjetividade enquanto direito inalienável dos usuários e 

trabalhadores da saúde, sendo possível a ampliação das ações de cunho restrito e técnico para 

um trabalho de interação social (COELHO E JORGE, 2009). Destaca-se que seja um 

atendimento implicado e permeado pela 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, p.41). 

A importância da caracterização desses atendimentos esbarram em algumas 

limitações na recepção e acompanhamento da totalidade das demandas de saúde da população 

atendida pelos serviços. Ao se pensar na integralidade da rede enquanto facilitadora para a 

qualidade e equidade da atenção, a comunicação, por exemplo, com a APS é escassa, cuja 

função estratégica é importante no elo que se constitui entre o sistema de saúde e a população, 

por isso a necessidade de implantar uma política intersetorial que as contemple (HALLAIS e 

BARROS, 2015; SILVA, 2013). A intersetorialidade nesse sentido seria uma possibilidade de 

evitar o engessamento dos atendimentos, permitindo um fluxo dessas demandas. 

 

3.3. ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

Em relação à busca por esses direitos por meio de serviços disponíveis para atenção e 

cuidado da população em geral, insere-se a APS como rede primária de acesso aos cuidados 

em saúde. Prioritariamente, o conceito de APS se refere ao "conjunto de ações de caráter 

individual ou coletivo situadas no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde e voltadas 

para a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação" (ZOBOLI e 

FORTES, 2004, p.1690).   

Sobre esse conceito adotado de cuidados primários de saúde pode-se dizer que se 

trata de uma proposta racionalizadora, mas, sobretudo, política que prioriza ao invés de uma 

tecnologia sofisticada de grandes corporações uma tecnologia simplificada, de “fundo de 

quintal” (SCLIAR, 2007).  
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Esse quintal pode ser associado ao próprio território adscrito em que estão as 

populações atendidas pelos serviços de saúde, o qual pode ser entendido em sua 

complexidade como “local construído historicamente e onde ocorrem as relações de vida e de 

trabalho da população que se apropria dos valores simbólicos destas relações e que ao mesmo 

tempo é considerado como local de ações políticas” (MORAES e CANÔAS, 2013, p. 52). 

Além disso, o conceito e a prática atribuídos ao território e à prática de territorialização na 

APS são essenciais para efetivação das ações de saúde (PEKELMAN, 2008).  

Está previsto pela Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) que a APS se propõe 

ao “exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de 

trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais assume a 

responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem 

essas populações” (BRASIL, 2012, p.19). A APS representa o primeiro contato dos 

indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de saúde em que os cuidados 

são levados aos lugares onde as pessoas vivem e trabalham, sendo um elemento de um 

continuado processo de assistência à saúde (OPAS/OMS, 1978). 

Na APS existe uma proximidade inerente ao processo de cuidado com os usuários e 

seus territórios e o modo como essas vidas se organizam, sendo a partir dessa aproximação 

que se torna possível a identificação de problemas que interferem no processo saúde-doença-

cuidado e cujo enfrentamento depende da intersetorialidade (BRASIL, 2014, p.95). Tal nível 

de atenção deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e de 

comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde (RAS), sendo a Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) a principal estratégia de configuração da APS e também ordenadora da atenção 

(MATTA e MOROSINI, 2009). Além da ESF, a PNAB regulamentada pela portaria nº 122, 

de 25 de Janeiro de 2012, ratifica a inclusão da atenção para a população de rua com CnaR, 

ampliação do número de municípios com Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e a 

criação de UBS Fluviais e ESF para as Populações Ribeirinhas. 

A articulação que se faz necessária entre as equipes da APS – para cumprir com a 

sua proposta de resolutividade – está diretamente ligada à concepção de integralidade. Essa se 

dá a partir da adequação entre as equipes que se baseiam nas demandas e necessidades de 

saúde da população, procurando abranger suas ações, contando com a ampliação oferecida 

por equipes de apoio e articulações com outros pontos de atenção da rede para continuidade 

do cuidado (BRASIL, 2014, p.17). 
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Dentro dessa lógica, um importante atributo da APS a ser destacado para a discussão 

desse estudo é o de “primeiro contato”, o qual se refere ao acesso e à utilização do serviço de 

saúde para cada novo evento de saúde ou novo episódio de um mesmo evento, considerando 

como porta de entrada o serviço identificado pela população e a equipe como o primeiro 

recurso de saúde a ser buscado quando há uma necessidade/problema de saúde (CONASS, 

2007).  Ou seja, é nos serviços da APS que se espera que as pessoas – quaisquer que elas 

sejam e independente de suas demandas – sejam acolhidas em um serviço que voltado para 

essa “livre iniciativa”. Tendo em vista que utiliza tecnologias de cuidado variadas para 

auxiliar no manejo das demandas e das necessidades de saúde do território, se atentando para 

critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e a premissa de acolher qualquer demanda, 

necessidade de saúde ou sofrimento (BRASIL, 2012, p. 19). Sendo assim, a organização dos 

processos de trabalho na APS opera por meio das diretrizes do acolhimento e vínculo em que 

a equipe multiprofissional se responsabiliza pelo seu cuidado (FRANCO e MAGALHÃES 

JUNIOR, 2004). 

Com essa composição, atributos e objetivos, a utilização da APS no sistema de saúde 

brasileiro melhorou consideravelmente desde a criação da ESF, tanto pela ampliação do 

acesso das populações aos serviços como pela disponibilização de maiores ações de 

promoção, prevenção e tratamento; todavia, existem muitos desafios para alcance da equidade 

e melhores resultados da saúde como: a valorização da APS na RAS, o aumento de sua 

resolutividade e o cuidado de enfocar as necessidades em saúde da população (CONASS, 

2007). Complementarmente a essas pontuações estão os desafios apontados por Motta e 

Siqueira- Batista (2015, p.202): “o desafio de compreender e praticar a integralidade na APS; 

o desafio da valorização e adequação do perfil dos profissionais/trabalhadores da ESF; a 

formação, a inserção e a práxis do agente comunitário de saúde; a dificuldade de trabalho em 

equipe nas unidades da ESF”. 

Mesmo com esses desafios são perceptíveis os impactos da APS na saúde da 

população atendida. Como amostra desse fato estão quatro indicadores que foram avaliados 

para a Política Nacional de Atenção Básica e o Pacto pela Saúde em um estudo realizado em 

2008:  

[...] média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades 

básicas; proporção de nascidos vivos de mães com quatro ou mais consultas 

de pré-natal; razão entre exames citopatológicos cervicovaginais em 

mulheres entre 25 e 59 anos e a população feminina nessa faixa etária; 

cobertura vacinal da terceira dose de tetravalente em menores de um ano de 

idade (BRASIL, 2008, p 13). 
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Esses indicadores foram colocados em análise e revelaram pouco sobre ações 

coletivas realizadas pelas equipes e não refletiram a integralidade da atenção, mas são 

importantes para avaliar áreas estratégicas da APS e para a tomada de decisão, além de que a 

variabilidade dessas situações indica um amadurecimento dos sistemas municipais de saúde e 

sua adaptação às políticas e normas (BRASIL, 2008, p.123). 

Nota-se o destaque da APS como elemento norteador de análise capaz de identificar 

os fluxos presentes na RAS “definida como arranjos organizativos de ações e serviços de 

saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio 

técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado” (BRASIL, 2010). 

Essa rede apresenta muitas evidências de sua resolutividade, apesar das limitações, sendo a 

APS um local privilegiado para o exercício do cuidado e da regulação do acesso, com 

destaque para a microrregulação, referente às decisões profissionais e à priorização de casos a 

partir de suas análises; portanto, a resolutividade está atrelada ao vínculo construído, ao 

suporte e articulação de rede (BRASIL, 2014, p. 93). Esses são argumentos que estão 

relacionados às respostas sobre a problematização da efetividade e ao alcance da rede 

primária de cuidados à saúde por meio das estratégias, dispositivos, serviços e normas que a 

compõem na medida em que “nos serviços de saúde há uma multiplicidade de redes operando 

em conexões entre si, em diversas direções e sentidos, construindo linhas de produção do 

cuidado” (FRANCO, 2006, p.2). 

As linhas de produção de cuidado são de extrema importância para se pensar a 

organização das equipes e do trabalho realizado pelos profissionais para a efetividade do que 

se pretende alcançar com a organização da APS. Isso se deve, como citado, principalmente a 

forma com que se dão os encontros entre as equipes e os usuários, sendo a partir deles que se 

torna possível avaliar esse critério de resolutividade e abrangência das ações. 

 

3.4. CONSULTÓRIO NA RUA 

Parte-se do princípio já circunscrito nas políticas públicas de que a atenção à saúde 

deve ser equânime para todos. Portanto, a responsabilidade sobre a PSR também é de 

qualquer profissional e serviço do SUS, especialmente no acesso a APS que objetiva ampliar 

esse alcance à rede de atenção, sendo os CnaR equipes da atenção básica com 

responsabilidade exclusiva de prestação de cuidado a essas pessoas (BRASIL, 2012, p.62). 
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O CnaR é um serviço importante na direção desse cuidado que foi instituído pela 

PNAB e que pela sua atualização – na portaria nº 122 – tornaram-se  definidas as diretrizes de 

organização e funcionamento das Equipes do CnaR. Essa prevê a necessidade de integração 

intersetorial entre as Políticas de Saúde e as demais políticas públicas, com o intuito de 

melhorar a capacidade de resposta às demandas e necessidades de saúde inerentes à população 

em situação de rua (BRASIL, 2011). 

As equipes de CnaR são formadas por profissionais de diferentes áreas que prestam 

atenção integral à saúde a PSR, são caracterizadas pelo caráter itinerante e pelo 

desenvolvimento de ações compartilhadas e integradas às Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

dos territórios adscritos, estabelecendo relações de parceria. As equipes podem ser compostas 

de três modalidades: I - 4 Profissionais (2 Nível superior e 2 Nível Médio); II - 6 Profissionais 

( 3 Nível superior e 3 Nível Médio) e III - (Modalidade II e o profissional médico e as 

profissões possíveis são: Psicólogo; Assistente Social, Terapeuta Ocupacional, Médico, 

Agente Social, Técnico ou Auxiliar de Enfermagem e Técnico em Saúde Bucal (BRASIL, 

2012a).  

Segundo dados do cadastro nacional de estabelecimentos de saúde (CNES) do 

Ministério da Saúde existiam 127 equipes de CnaR no Brasil (BRASIL, 2015). As ações são 

desenvolvidas na rua, em instalações específicas, e também articuladas às demais equipes de 

APS do território como o NASF, dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), da Rede de 

Urgência e dos serviços e instituições do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), entre 

outras instituições públicas e da sociedade civil (BRASIL, 2012a). 

O CnaR é uma equipe volante vinculada a pelo menos uma UBS e que preconiza a 

construção de vínculos e a ampliação do acesso da PSR aos serviços de saúde, utilizando uma 

abordagem proativa dialogada com os movimentos e territórios dos usuários (BRASIL, 2014: 

95). Esses serviços segundo a Nota técnica n.57/2011 também devem incluir a busca ativa e o 

cuidado aos usuários de crack, álcool e outras drogas (CONASS, 2011). 

Diante disso, é importante destacar que o serviço anteriormente era denominado 

Consultório de Rua e se diferenciam quanto ao foco e organização. Entre 1999 a 2006 foi 

desenvolvida por Antônio Nery (coordenador e fundador da CETAD/UFBA) a experiência do 

Consultório de Rua em Salvador como uma estratégia voltada a intervenção junto aos 

usuários de drogas em situação de rua (JORGE e CORRADI-WEBSTER, 2012). Esse projeto 

esteve voltado a usuários de substâncias psicoativas legais e ilegais, em que foram 
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averiguadas demandas dos jovens em situação de rua, sendo esse dispositivo desenvolvido 

para atender esses jovens em risco pessoal e social, fora dos muros institucionais (SANTOS, 

2013). Nesse sentido, Davi Benetti em entrevista à Lancetti (2015, p.72) afirma "o 

Consultório de Rua é a invenção de Antônio Nery, na Rua é a marca do Ministério da Saúde". 

Alexandre Trino (DAB/MS) complementa essa diferença numa fala em Teixeira e Fonseca 

(2015) pela transição Saúde Mental para APS que só acontece de um serviço ao outro depois 

de um ano de existência e que o recurso da Saúde Mental já tenha sido repassado, 

posteriormente a isso um ofício é encaminhado ao Ministério da Saúde para que essa 

adequação aconteça (p.48). 

Nessa mesma entrevista, Davi Benetti (2015, p.72), complementa que "o Consultório 

na Rua ganhou toda a potência dentro da Saúde ao se tornar um dispositivo do SUS. O 

Consultório na Rua é o veículo. Ele é o veículo e principal difusor da Estratégia de RD". 

Tendo em vista que as lógicas de cuidado a que esses instrumentos se propõem têm um 

sentido ampliado, na medida em que já uma lógica que liga esses serviços por meio do 

encontro com o território e sua população e se sustentam a partir da construção de vínculos 

que vão além do simples atendimento, mas transcende a produção de ações que potencializam 

saúde (MACERATA, 2013). 

O CnaR, então, é um serviço que atualmente está interligado ao serviço da APS, 

implementada em seus atributos de primeiro contato, vínculo longitudinal, integralidade e 

coordenação da atenção e, por isso, pressupõe em sua formulação a aptidão a prestar o 

cuidado integral necessário a populações vulneráveis, como as pessoas em situação de rua 

(ENGSTROM e TEIXEIRA, 2016).  

Diante das especificidades dessa população, as equipes de CnaR se atentam às 

necessidades de saúde por meio da busca ativa e o cuidado aos usuários de álcool, crack e 

outras drogas, sendo a estratégia que propicia esse cuidado, a RD. Essa é considerada uma 

importante diretriz do cuidado a essas pessoas e uma estratégia que permite o contato e 

aproximação com essas pessoas, escutando suas vozes, seus silêncios que traduzem 

preconceito, estigma, sofrimento e exclusão social (JORGE e CORRADI-WEBSTER, 2012). 

De acordo com a política e estratégia de RD procura-se construir formas de manejo do 

cuidado considerando a singularidade de cada um dos usuários. O intuito é estabelecer 

possibilidades de cuidado que visam à diminuição dos danos e riscos decorrentes do consumo 

abusivo, tendo em vista que essas devem ser coerentes com o tipo de uso e o contexto em que 

ele ocorre (SANTOS, SOARES e CAMPOS, 2010). 
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Trata-se de um serviço que se presta a ir até o lugar onde o usuário circula, em seu 

território geográfico, existencial e relacional e necessita da intersetorialidade, princípio do 

SUS, para que seu trabalho se faça possível na rede. Essa visão de território acompanha a 

consolidação de espaços que realizam essas e outras práticas de cuidado e ações de saúde por 

meio da priorização de aspectos singulares que preservam suas especificidades (SANTOS e 

AZEVEDO, 2016). 

O desafio está em superar as práticas binarizantes,
2
 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, o 

que significa problematizar o cuidado à saúde através da criação de dispositivos 

transversalizados por múltiplos saberes e práticas mais resolutivos para lidar com demandas 

que vão dos sujeitos à cidadania, dos indivíduos aos coletivos (BRASIL, 2003). 

Além disso, conta-se com o princípio da universalidade de acesso à saúde como um 

dos eixos éticos que direcionam as práticas de cuidado à PSR e aos usuários AD, já que estão 

submetidos a um viés de exclusão social, sendo o objetivo do CnaR intervir inserindo, 

primeiramente, esses usuários na rede de cuidado (ENGSTROM e TEIXEIRA, 2016). 

Esse serviço surge concomitantemente à proposta e lógica da RD, entendida a partir 

do foco na promoção da saúde por meio da singularidade de cada sujeito e território, por meio 

da construção de estratégias que facilitem a ampliação do grau de saúde, qualidade de vida, 

tendo em vista a singularidade do sujeito (MACERATA, 2013). Além de, necessariamente, a 

abordagem a PSR ser embasada pela RD, os serviços substitutivos de saúde mental, como o 

Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD) e outros de urgência e 

emergência fazem parte desse cuidado no acolhimento de usuários AD e precisam de 

organização e articulação com os projetos terapêuticos singulares (PTS) e com outros pontos 

da rede setorial e intersetorial para que o trabalho se faça possível (BRASIL, 2012). 

Tendo em vista essa breve contextualização desse dispositivo, esse trabalho se 

propõe o aprofundamento do conhecimento a respeito do que se tem falado sobre esse serviço 

no meio acadêmico. Para além do que está baseado e instaurado em portarias e leis, há o 

reconhecimento das realidades e das experiências vivenciadas pelos profissionais, usuários e 

familiares que estão envolvidos nessa lógica de cuidado proposta pelo CnaR.  

                                                
2
 a lógica binarizante está relacionada à ordem do que separa e detém o problema em fronteiras rigidamente 

delineadas (BRASIL, 2003). No caso do trabalho em saúde pode ser percebida como uma lógica das 

fragmentações a partir da existência e foco dos especialismos. 
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Diante da revisão das iniciativas que envolvem as práticas de cuidado da PSR, 

concebendo as políticas, leis, diretrizes do SUS, serviços de atenção à saúde que as envolvem, 

torna-se necessário iniciar um processo reflexivo que se interessa pelas problematizações e 

aproximações teóricas com os sentidos que podem estar historicamente imbricados nessas 

ações e também nas concepções do lugar social da PSR nas perspectivas da sociedade civil, 

na lógica social que a compõe e na própria existência desse sujeito nesses processos. As 

reflexões do capítulo 4 compreendem um viés político, ético mas, sobretudo, subjetivo, 

filosófico e implicado com as reflexões sociais. Propõe estabelecer ponderações possíveis 

articuladas com contribuições teóricas propostas por Giorgio Agamben e Jacques Derrida que 

podem auxiliar nessa tarefa que concerne a incitação dessa análise. 
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4. REFLEXÕES SOBRE POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NAS 

PERSPECTIVAS DE GIORGIO AGAMBEN E JACQUES DERRIDA 

 

4.1. CONCEPÇÃO DE HOMO SACER DE GIORGIO AGAMBEN 

A análise dos sentidos que podem ser atribuídos ao fenômeno da PSR e – em termos 

da sua constituição, determinação, fluxo e derivações – depende de um aprofundamento sobre 

a situação abrangente que mais significativamente o caracteriza permeando suas marcas 

constituídas permanentemente em um processo histórico sinalizado pela exclusão social. Essa 

concepção que possui – de acordo com Siqueira-Batista e Schramm (2005) – inter-relações 

com a pobreza e a desigualdade. A exclusão culmina em afrouxamento de vínculos e perda do 

lugar social havendo interferência direta nas condições de saúde da população excluída.  

Sendo assim, a PSR é considerada expressão dessa exclusão social no sistema 

econômico como citado nas discussões anteriores. E, por isso, se assemelham a processos que 

na saúde são designados como determinantes sociais que são expressão dessas desigualdades 

e exprimem valores como o individualismo, o consumo como status e prestígio social e a 

competição que as envolve num processo contínuo de autofagia simbólica (exclusão ou morte 

do outro), fator inédito historicamente, com exceção da hipotética fase da evolução humana 

denominada “horda antropofágica” (LUZ, 2011).  

Essa anulação do outro pode ser vista de muitos modos ao se pensar no cotidiano da 

PSR. Em uma perspectiva mais evidente está a violação de direitos humanos constitucionais 

como reflexo da desigualdade econômica e social, ilustrada pelo distanciamento entre 

políticas públicas, serviços gerais e o acesso dessa população. Além disso, pode ser discutida 

a exclusão diária entre as próprias pessoas que estão na rua, grupos separados, violências 

inúmeras, conflitos de interesse, disputa de territórios, entre outros. Também são produzidos 

nesses contextos uma série de discursos criminais que surgem desses corpos que são objeto 

dessas e outras inúmeras violências e que são vítimas de discursos-práticas que arrancam 

destes corpos uma verdade já formulada de suas histórias (SILVA e HUNING, 2015). 

Portanto, há uma invariabilidade no que diz respeito a recorrentes formas de exclusão as quais 

essa população está diariamente submetida. 

A exclusão induz sempre uma organização específica de relações 

interpessoais ou intergrupos, de alguma forma material ou simbólica, através 

da qual ela se traduz: no caso da segregação, através de um afastamento, da 

manutenção de uma distância topológica; no caso da marginalização, através 

da manutenção do indivíduo à parte de um grupo, de uma instituição ou do 
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corpo social; no caso da discriminação, através do fechamento do acesso a 

certos bens ou recursos, certos papéis ou status, ou através de um 

fechamento diferencial ou negativo. Decorrendo de um estado estrutural ou 

conjuntural da organização social, ela inaugurará um tipo específico de 

relação social. Sendo o resultado de procedimentos de tratamento social, ela 

se inscreverá em uma interação entre pessoas ou entre grupos (JODELET, 

2001, p.53). 

 

Desta forma, por meio do reconhecimento dessas realidades e do (não) lugar social em que a 

PSR é identificada e colocada politicamente, economicamente e socialmente – abrangendo os 

direitos, as violências e barreiras as quais está submetida – é importante pensar na perspectiva 

histórica do conceito homo sacer, proposto por Giorgio Agamben (2002). Segundo o autor 

esse conceito se refere a uma figura do direito romano arcaico em que a vida humana é 

incluída no ordenamento apenas sobre a forma de exclusão, em sua absoluta matabilidade, 

situada no seu cruzamento com a insacrificabilidade distante do direito humano e do divino.  

Nesse contexto, o sujeito que cometesse um delito poderia ser morto sem ser considerado um 

crime e, no instante em que a vida era sacralizada, sua morte era autorizada sem qualquer 

sanção, as vidas estariam à mercê de um poder de morte e em bando, expostas ao abandono 

diante deste poder (SILVA e HUNING, 2015). Tal conceito perpassa uma analogia com a 

sacralidade e a autoridade dos que detém o poder, diante da matabilidade e da 

insacrificabilidade em que o homo sacer está inserido, sendo aquele sobre o qual todos os 

homens agem como soberanos; há uma ambivalência relacionada à dupla exclusão – a que se 

encontra preso e à violência em que está exposto – compreendendo a subtração dos direitos 

humanos e divinos reflexo de uma exclusão política (AGAMBEN, 2002). 

Essa é uma aproximação teórica que pode ser identificada em analogia com a vida 

das pessoas que se encontram em situação de rua, sobre o lugar e o sujeito que está na rua, 

sobre seu desencaixe, a despeito das motivações, decorrências e agravamento dessa situação 

na atualidade, marcadas pela exclusão social.  

[...]esse fenômeno induz a uma organização específica de relações 

interpessoais ou intergrupos, de alguma forma, material ou simbólica, por 

meio da qual se traduz em fenômenos como a segregação, a marginalização 

e a discriminação, antagônicos ao regime democrático (MPRJ, 2015, p.5). 

 

Esse aspecto que está relacionado a uma espécie de submissão de sua existência à 

sociedade civil e ao Estado identifica essa população como sujeita e sujeitada a violências 

diversas, por meio fatores cujas repercussões podem ser individuais e coletivas, submetida a 

todo tipo de descaso seja ele institucional ou não. É uma vida que se assemelha a do homo 
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sacer, “uma vida nua que foi separada de seu contexto e, sobrevivendo por assim dizer a 

morte, é por isto, incompatível com o mundo humano” (AGAMBEN, 2002, p.107). Portanto, 

são percebidos em certa vulnerabilidade e fragilidade, subordinados hierarquicamente até 

sobre suas próprias existências, tendo sua liberdade apartada. Aparentemente considerados 

sujeitos sem autonomia sobre suas vidas, estanques numa realidade violenta da qual fazem 

parte e que ao mesmo tempo não encontram caminhos diferentes para sair dela, as vezes por 

escolha e por vezes por falta dela, “estes sujeitos apenas resistem e na tentativa de 

continuarem vivos levam a vida que podem, apesar de mantê-la numa irregularidade que 

alimenta e sustenta certa lógica de governo que não cessa em condená-la como um mal para 

as cidades” (SILVA e HUNING, 2015, p.160).  

Levando em conta esse abandono estrutural e subjetivo envolvido na dinâmica dessas 

ausências podem ser identificados em uma relação de inclusão excludente, já que “o que foi 

posto em bando é remetido à própria separação e, juntamente, entregue à mercê de quem o 

abandona, ao mesmo tempo excluso e incluso, dispensado e, simultaneamente, capturado” 

(AGAMBEN, 2002, p.116).  

Sabendo que o autor se refere à ideia de “bando” como o poder de remeter algo a si 

mesmo e é intrínseca a ideia de abandono. Essa relação se refere a um poder que por meio de 

práticas coercitivas regula, tutela, transforma e mantém esse sujeito na fronteira, em uma 

situação limite que engendra uma zona de indistinção entre um dentro e um fora (SILVA e 

HUNING, 2015). Há, nesse sentido, uma correlação com a PSR sobre o fato desta fazer parte 

da sociedade e ao mesmo tempo existir uma falta da noção clara de pertencimento da mesma 

em suas relações e no seu cotidiano, “compondo a exclusão originária que constitui a 

dimensão das práticas políticas da atualidade” (SILVA e HUNING, 2015, p.158). 

Além disto, visto que qualquer um pode matá-lo sem cometer homicídio, a 

sua inteira existência é reduzida a uma vida nua despojada de todo direito, 

que ele pode somente salvar em uma perpétua fuga ou evadindo-se em um 

país estrangeiro. Contudo, justamente por ser exposto a todo instante a uma 

incondicionada ameaça de morte, ele encontra-se em perene relação com o 

poder que o baniu. Ele é pura zoé, mas a sua zoé é capturada como tal no 

bando soberano e deve a cada momento ajustar contas com este, encontrar o 

modo de esquivá-lo ou de enganá-lo. Neste sentido, como o sabem os 

exilados e os banidos, nenhuma vida é mais política do que a sua 

(AGAMBEN,2002, p.189). 

 

O sujeito que está em situação de rua é, portanto, identificado como homo sacer, já 

que está excluído dos benefícios sociais e está submetido a constantes atos de violência em 
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uma vida exposta, descartável e matável por todos sem punições, vide os recorrentes casos de 

chacinas e assassinatos dessa população que em geral revelam essa impunidade (SERRANO, 

2013), “trata-se de corpos violentados centenas de vezes, sem qualquer chance de defesa ou 

de resposta” (SILVA e RUNING, 2015, p.155). Como já relatado anteriormente, as vidas da 

PSR são representantes de uma dada exclusão social por isso são, simultânea e 

paradoxalmente, capturadas pelo sistema, podendo ser vigiadas, recolhidas e, eventualmente, 

exterminadas. Sendo essa, para Agamben (2002) uma das especificidades do homo sacer: a 

impunidade da sua morte e o veto de sacrifício. 

Aquilo que define a condição do homo sacer, então, não é tanto a pretensa 

ambivalência originária da sacralidade que lhe é inerente, quanto, sobretudo, 

o caráter particular da dupla exclusão em que se encontra preso e da 

violência a qual se encontra exposto. Esta violência - a morte insancionável 

que qualquer um pode cometer em relação a ele - não é classificável nem 

como sacrifício e nem como homicídio, nem como execução de uma 

condenação e nem como sacrilégio (AGAMBEN, 2002, p.90).  

 

Essa impunidade está envolvida com a realidade a qual algumas pessoas que sofrem 

violência estão submetidas, sendo que “há formas de distribuir a vulnerabilidade, diferentes 

maneiras de alocá-la que fazem com que algumas populações sejam mais sujeitas à violência 

arbitrária do que outras” (BUTLER, 2004, p. 12). Essa impunidade é fruto da exclusão, da 

marginalização e da opressão escancarada nas ruas, nos becos e vielas das cidades e também 

nas notícias pelo país em que recorrentemente são relatados casos de vidas que são 

descartadas, vidas que não importam. Essas que são eliminadas supostamente pelo incômodo 

que geram, pela revelação da miséria que constrange a sociedade e o poder público, pela sua 

simples existência política, à mercê dessa perene relação com o poder que o baniu, sendo 

um/a “vida absolutamente matável, objeto de uma violência que excede tanto a esfera do 

direito quanto a do sacrifício” (AGAMBEN, 2002, p. 93).   

A exemplo dessa aproximação entre a figura do homo sacer e a pessoa em situação 

de rua está uma das muitas notícias que expressam essa matabilidade e a descartabilidade 

associadas ao caráter de impunidade: 

Ataques a moradores de rua no país costumam seguir um mesmo padrão. 

São feitos de madrugada, sem a possibilidade de defesa e de identificação 

dos agressores e são, em geral, com armas de fogo. Além dessas 

características, todos são marcados pela impunidade. Levantamento feito 

pela Folha mostra que cinco dos principais ataques dos últimos cinco anos 

não tiveram um desfecho: ninguém está preso nem foi condenado pelos 

crimes (REIS e ACAYABA, 2008). 

 



54 
 

A representatividade dessas instituições estão relacionadas à soberania enquanto 

esfera que comporta a ação de matar sem cometer homicídio e sem celebrar um sacrifício, 

sacra, ou seja, matável e insacrificável, a vida que é capturada por essa esfera (AGAMBEN, 

2002).  Dessa forma, há um imbricamento entre o poder representado pelas instituições e o 

sujeito “neutro”. 

Em relação ao poder, o súdito não é, de pleno direito, nem vivo nem morto. 

Ele é, do ponto de vista da vida e da morte, neutro, e é simplesmente por 

causa do soberano que o súdito tem o direito de estar vivo ou tem direito, 

eventualmente, de estar morto. Em todo caso, a vida e a morte dos súditos só 

se tornam direitos pelo efeito da vontade soberana (FOUCAULT, 2010, 

p.202). 

 

São sujeitos imbuídos de uma neutralidade baseada na soberania daqueles que detém 

o poder sobre suas próprias vidas. São essas vidas capturadas, destituídas do seu direito de ir e 

vir e que são descartadas simbolicamente no seu cotidiano - pelas privações, estigmatizações 

e demais violências - ou realisticamente, como no caso das chacinas e das intervenções 

legitimadas por iniciativa pública em práticas higienistas para retirada dessas pessoas da rua. 

Um exemplo dessas ações aconteceu recentemente no Rio de Janeiro em agosto de 2017. 

Um dos mais evidentes problemas sociais do Rio está nas calçadas, coberto 

por trapos e pedaços de papelão, à vista de qualquer um. Mas nem todos 

querem ver, muito menos de perto. Até mesmo as autoridades têm fechado 

os olhos. Assim como o Edifício Roxy, em Copacabana, que instalou uma 

espécie de chuveirinho na marquise, outros prédios têm adotado estratégias 

para afastar moradores de ruas. Arame farpado, tapumes, grades, creolina, 

ameaças e agressões são alguns dos “métodos” usados por comerciantes e 

condôminos para evitar que adultos, jovens e crianças durmam em suas 

portas. Enquanto a população de rua cresce — são 14.279 em toda cidade —, 

a prefeitura ainda estuda o que fazer para superar esse desafio (OUCHANA 

e RAMALHO, 2017). 

 

Esse estar na rua envolve o fato dessas pessoas serem despojadas cotidianamente de 

seus locais de estadia por diversos desses “métodos” seja pelas iniciativas que promovem a 

retirada dessas pessoas da rua, seja pela segurança pública, ações essas que justificam a 

recorrente fuga, evasão e itinerância dessa população. O papel do Estado retrocede na 

interlocução entre o foco dos direitos humanos substituído pelo foco da segurança pública, 

reforçando a ideia de que essas pessoas são consideradas como ameaça à ordem pública ao 

invés de serem consideradas ameaçadas por ela, retroagindo e omitindo-se da garantia dos 

direitos humanos (VALENCIO et.al, 2010). Em ambos os casos, assim como acontece com o 

homo sacer, o sujeito que está em situação de rua sofre dessas injúrias, mas a sua condição de 
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matabilidade não está associada em atos nem de sacrifício – pois são justificados por causa 

própria ou por uma causa dita social – e nem como homicídio, já que são considerados 

sujeitos sem identidade e sem laços, descartáveis urbanos. Sendo assim, são submetidos a 

uma incondicional sujeição a um poder de morte e, enquanto vida possível ao estar na cidade, 

estão submetidos a uma dupla exceção da matabilidade e da insacrificabilidade (AGAMBEN, 

2002). 

Sobre a questão de direito de vida e de morte há uma retomada pela discussão do 

homo sacer, que é excluído da condição humana, referenciando as pessoas que são 

consideradas “matáveis” cotidianamente, mesmo com estatuto jurídico de direito como 

qualquer outro cidadão (MARTINEZ et al., 2013). As ausências dessas existências perpassam 

as inúmeras vulnerabilidades que a PSR está exposta, sendo a sua condição de saúde-doença 

mais uma das imposições do meio, produto da indefensabilidade. Mais uma resposta 

compulsória diante de demandas que deveriam fazer parte de um processo de constituição e 

reconhecimento do sujeito sobre seu próprio corpo, mas que aos sujeitos “matáveis” estão 

pré-determinadas pela soberania do poder e da justiça, já supostas e rapidamente 

encaminhadas para resolução. 

[...] tomando de empréstimo esta linha de pensamento, podemos pensar 

também na existência de um homo doentis brasileiro. Um homem doente 

que, por sua irracionalidade pressuposta justifica toda e qualquer forma de 

tratamento. O morador de rua é transformado em um corpo doente sobre o 

qual toda e qualquer terapêutica justifica-se. A gestão da sua vida e de seu 

corpo tem justificativa legitimada pelo seu estado de adoecimento 

pressuposto. As discussões não estão no quê se faz, mas nas estratégias 

relativas às possibilidades de fazer. Os planejamentos das ações de saúde 

coletiva são tratados em terrenos em que o homem de rua não está: na 

ciência ou no gabinete de governo. O que lhe é oferecido deve ser adequado 

por pressuposto e seu saber pode ser legitimamente desconsiderado (...) 

Dessa maneira, o homo doentis é tratável por todos e por qualquer um e, 

portanto, a questão é saber como acessá-lo para que isso se dê. Constituinte 

de seu ser, a doença o define e justifica a dispensabilidade da escuta de sua 

racionalidade. A doença é, portanto, a instituição do homem de rua 

(SERRANO, 2013, p.15). 

 

Por estar marginalizada, a pessoa que está nas ruas está também subordinada aos 

cuidados e às demandas que se julgam necessários pelos detentores do saber e do poder, pelos 

profissionais, pela academia, pelas instituições em geral que classificam esse sujeito apenas 

por aquilo que está exposto: suas feridas, sua fome, sua miséria e sua doença, “desde já 

categorizá-la, e, assim, no momento mesmo da classificação, nela intervir. A categorização 

passa a funcionar como princípio de ação que não só bloqueia o encontro, mas também guia 

https://www.sinonimos.com.br/indefensabilidade/
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intervenções posteriores sobre diferentes modos de existência” (ASSUMPÇÃO, 2016, p.166). 

Sendo assim, “o próprio corpo do homo sacer, na sua matável insacrificabilidade, é o 

penhor vivo da sua sujeição a um poder de morte, que não é porém o cumprimento de um 

voto, mas absoluta e incondicionada” (AGAMBEN, 2002, p.106). Ou seja, no seu corpo está 

expresso o poder absoluto que determina a sua não existência, a incondicionada submissão à 

morte e detenção de seus direitos, a não autonomia desses corpos. Assim também é referido à 

existência do homo sacer, “aquele em relação ao qual todos os homens agem como 

soberanos” (AGAMBEN, 2002, p.92). Sendo assim, a produção de vida, de saúde, de sentido 

e de desejo dessas pessoas é colocado em segundo plano, atropeladas, principalmente, pelas 

normas e protocolos que sustentam as instituições.  

Esses são fatores que revelam a urgência da ampliação das formas de estabelecer 

essa relação entre quem está em situação de rua e quem não está e as importantes diferenças 

que isso pressupõe e que devem ser reconhecidas. Mais do que isso, há a necessidade do 

reconhecimento dessa “vida nua” que segundo Agamben (2002, p.16-17) se refere “a vida 

matável e insacrificável do homo sacer” e mais do que isso é “simultaneamente a sujeito e o 

objeto do ordenamento político e de seus conflitos, o ponto comum tanto da organização do 

poder estatal quanto da emancipação dele. Enquanto vida política esse sujeito se constitui 

enquanto cidadão e, por isso, deve reivindicar sua presença na sociedade, sendo a 

marginalidade, a dor, a doença e a morte um espaço para esse exercício por meio da exclusão 

de uma vida socialmente significativa (PUSSETI e BRAZZABENI, 2011). 

A complexidade da associação teórica promovida pelas reflexões de Agamben e a 

realidade vivencial da PSR é extrema, principalmente porque há uma delicadeza em retratar 

um assunto que expressa uma dureza e uma insipiência da sociedade em conseguir lidar com 

essa situação. E que, por isso, parece encontrar formas inadequadas para suprimir o incômodo 

que ela gera, desconsiderando maneiras diferentes de existir das que são consideradas como 

padronizadas e/ou bem sucedidas.  

Essa noção expõe esses indivíduos a um ciclo de busca de sobrevivência, marcando 

esses sujeitos mais pelos seus desvios do que pelas constituições intrínsecas que conferem sua 

cidadania. Isso se deve ao fato de estarem onde supostamente não deveriam e, mesmo assim, 

se produzem como sujeitos políticos da cidade por uma ilegalidade e são abandonados à 

própria sorte (SILVA e HUNING, 2015). De fato, “o que temos hoje diante dos olhos é, de 

fato, uma vida exposta e como tal a uma violência sem precedentes, mas precisamente nas 
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formas mais profanas e banais” (AGAMBEN, 2002, p.121). 

É inegável e não pode deixar de ser dito que existem inúmeras políticas, leis, 

dispositivos, projetos e serviços que estão cada vez mais voltados a atenção à PSR. A reflexão 

que aqui se faz não desconsidera a importância dessas ações para o cuidado dessa população. 

Mas além de um debate aventado macro estruturado, a reflexão perpassa a existência dessas 

intervenções sociais a partir da sua relevância política, pois talvez sem elas a invisibilidade da 

PSR seria ainda maior. Porém, levantam-se também aspectos acerca da necessidade da análise 

das intervenções sociais que supostamente são utilizadas para aliviar o sofrimento dos sujeitos 

“vulneráveis”, mas que correm o risco de resultar em sua intensificação (PUSSETTI e 

BRAZZABENI, 2011). Esta pode ser encontrada em outros tópicos que o presente estudo 

procura investigar, mas é passível de se antecipar, principalmente, aquelas em que os serviços 

disponíveis para atenção específica a essa população ainda insistem em condutas protocolares 

e burocratizadas, além da falta de integralidade entre a rede que faz com que os sujeitos sejam 

constantemente expostos a reencaminhamentos ou readaptações a modos de funcionamento 

que caracterizam um – suposto – fluxo de rede que destoa do fluxo das ruas.  

O debate proposto vislumbra o entendimento sobre a expressão simbólica condizente 

com a figura do direito romano arcaico do homo sacer como ferramenta para embasar uma 

discussão mais aprofundada sobre um tema tão complexo, a qual deveria ser permeada pelo 

apelo a uma postura crítica e reflexiva – dos profissionais e da gestão dos serviços de saúde –, 

a qual repensa a existência da PSR na perspectiva de atribuir sentidos às formas com que se 

configura uma organização política-jurídica-social para encarar esse acontecimento. 

Giorgio Agamben (2002) considerava importante dizer que a dimensão jurídico-

política que expõe o homo sacer é em si carente de explicação, tratando-se – outrossim – de 

um fator que, ao se voltar à analogia com a PSR, anuncia a debilidade relativa a sua 

compreensão e assimilação na sociedade, portanto o status jurídico-político dessa população 

dispensa explicações ou justificativas para essas pessoas estarem nessa situação. Além disso, 

certos questionamentos estabelecem aproximações que a sociedade encontra para justificar 

atos e legitimar iniciativas que nem sempre visam o seu acolhimento, pelo contrário, reforçam 

sua exclusão. Isso é revelador no que se refere às relações com esse público que comportam 

ações de violação ou ofertas de cuidado ambíguas que não têm justificativa ou explicação 

aparente.  

O homo sacer – assim como a pessoa em situação de rua – é desprovido de direitos e 
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de liberdade, mantendo-se a um poder que abandona e inclui para excluir. Essas relações de 

abandono surgem como intervenções sobre a vida e a morte de certos grupos populacionais e 

sobre modos de se relacionar com formas de viver, sendo essa uma prática que associa vida e 

política nas atuais formas de governo (SILVA e HUNING, 2015). 

Sendo assim, segundo Agamben (2002, p.98) “a vida humana se politiza somente 

através do abandono a um poder incondicionado de morte”. Ou seja, aquele que é considerado 

à margem só faz parte da pólis, na medida em que não está submetido a esse poder que o 

distancia da sua existência reconhecida, política. Porém, segundo esse mesmo autor, essa só é 

permitida pelo vínculo soberano e, diante de sua dissolução, é possível a presença dessa vida 

marginalizada, a vida nua, que habita a terra de ninguém entre a casa e a cidade. Destarte, essa 

vida nua enquanto elemento político originário tem implicações para a política e para a vida 

nas cidades atravessada por uma lógica de governo de condutas dos homens (SILVA e 

HUNING, 2015). 

A respeito dessa problemática da relação de abandono e da exclusão há uma 

discussão que se complementa a essa questão no que diz respeito à necessidade de 

acolhimento do outro – de forma incondicional – e que faz repensar a lógica dos serviços que 

se prestam a atenção aos seus usuários. A reflexão sobre o âmbito da atuação dos 

profissionais de saúde foi apresentada nesse primeiro momento, sendo assim a ideia que se 

segue nessa segunda parte do capítulo refere-se ao conceito da hospitalidade incondicional de 

Jacques Derrida que pretende complementar a proposta reflexiva já desenvolvida. 

 

4.2. A ATENÇÃO AOS USUÁRIOS E A HOSPITALIDADE INCONDICIONAL DE 

JACQUES DERRIDA 

O pensamento de Jacques Derrida – especialmente no que concerne à ideia de 

hospitalidade incondicional – pode trazer substantivas contribuições para a reflexão – e ação – 

em termos do cuidado às pessoas em situação de rua. Esse autor, a partir de um primado ético, 

inaugura um pensamento da alteridade, da política, atento à verdade e inclinado à importância 

da singularidade do sujeito (FONSECA, 2008). A ideia principal de suas contribuições 

teóricas se baseia na inauguração do termo “Desconstrução”. Esse se refere às múltiplas 

significações que podem ser descobertas em um texto a partir da estrutura de sua linguagem, 

sendo viabilizada preferencialmente por uma prática narrativa (MENESES, 2012). O 

ineditismo dessa ideia referente à liberdade interpretativa perpassa a mudança dos olhares 

sobre as relações humanas, “a Desconstrução, como um pensamento aberto, exposto tanto à 
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vida como à morte, permite um deslocamento do olhar tanto sobre a biopolítica como sobre 

nossos traumas diante de seus processos e consequências. Pensar a Desconstrução é pensar 

nós hoje” (LIMA,2017). 

A partir do espectro da desconstrução esse autor propõe o conceito de hospitalidade 

incondicional. Essa, enquanto possibilidade no contexto contemporâneo ético político de uma 

“democracia por vir” é considerada em sua autenticidade, marcada pela ambivalência 

hospitalidade/hostilidade enquanto uma “convivência tolerante” sob a perspectiva da 

desconstrução, que pretende subverter essa lógica das oposições (SOARES, 2010).  

Nesse sentido, a hospitalidade incondicional diz respeito a uma plena exposição à 

chegada daquele que vem, do que acolhe, àquela que dá aquilo que não tem, aquilo que não 

possui como próprio, cujo caráter vem da experiência do impossível, marcando o ritmo e o 

sentido dessa desconstrução (MENESES, 2012). Sendo assim, segundo Meneses (2013, 

p.202) “poderemos descrever a “desconstrução” como o acolhimento do acolhimento, bem 

como a hospitalidade da hospitalidade. É o “acolhimento puro”. 

Ao se pensar a PSR e o descaso ao qual está frequentemente submetida, torna-se 

explícita a limitação (i) acerca do acesso e do alcance dos seus direitos básicos e (ii) da 

incipiência da implementação de políticas públicas que realmente sejam capazes produzir 

cuidado de saúde às pessoas. Nesse âmbito, o serviço de saúde deveria cumprir integralmente 

seus papéis e dos profissionais de saúde e assistência no acolhimento, hospitalidade e amparo 

de qualquer cidadão, independentemente de sua condição, “sendo esta a experiência mesma 

da hospitalidade, a condição do acolhimento em geral” (HADDOCK-LOBO, 2007, p. 385). 

Assim, a hospitalidade incondicional relaciona-se à reflexão acerca da PSR, principalmente ao 

formulá-la em termos de um aspecto além do político, referenciada pelo direito de denunciar e 

combater as insuficiências da hospitalidade política, jurídica estatal e civil, regida pela 

cidadania, ou seja, uma insuficiência da universalidade (BERNARDO, 2002).  

Essa escassez pode ser encontrada na reflexão sobre a questionabilidade dessa 

universalidade a respeito da linguagem dos encontros entre esses serviços e a PSR. Derrida 

(2003) se refere a figura resgatada do “estrangeiro” enquanto ser alheio a uma linguagem, a 

uma técnica e está submetido a se arriscar em defesa do direito do país que o acolhe ou o 

expulsa.  

Ele deve pedir a hospitalidade numa língua que, por definição,não é a sua, 

aquela imposta pelo dono da casa, o hospedeiro, o rei, o senhor, o poder, a 

nação, o Estado,o pai, etc. Estes lhe impõem a tradução em sua própria 
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língua, e esta é a primeira violência. A questão da hospitalidade começa 

aqui: devemos pedir ao estrangeiro que nos compreenda, que fale nossa 

língua,em todos os sentidos do termo, em todas as extensões possíveis, antes 

e a fim de poder acolhê-lo entre nós? (DERRIDA, 2003, p.17). 

O estrangeiro como alguém que está alheio a uma realidade hegemônica da qual 

aparentemente não pertence pode ser assemelhado com a pessoa que está em situação de rua. 

Assim como o estrangeiro, esse sujeito que está à margem se vê e é visto como destoante da 

norma social padrão. Isso implica que, em certa medida, quando se pensa em acolhimento 

institucional baseado na premissa da hospitalidade incondicional, a linguagem que os serviços 

e os profissionais que o compõem escolhem majoritariamente para realizar atendimentos são 

inacessíveis e impostas a esses sujeitos. Isso é feito sem reconhecer verdadeiramente aquilo 

que o identifica em sua individualidade ou não considerando suas demandas, sua “língua 

nativa” correspondente a seu modo de vida, de ser e estar no mundo. Torna-se, assim, bastante 

questionável a perspectiva de exigir que esse sujeito assimile a lógica, o funcionamento e a 

linguagem dos serviços ao invés de acolhê-lo sem pré-condições. 

Outro ponto relevante refere-se ao modo como a pessoa em situação de rua tem a sua 

identidade construída socialmente e como isso influencia diretamente no modo como ele é ou 

não acolhido, tendo em vista que “a prática social de estar e viver na rua, que é responsável 

pela construção de sua identidade como um grupo social que sobrevive na exclusão” 

(GOMES FILHO, 2012, p.12). Além disso, essa identidade caracterizadamente como negativa 

é alvo de repulsa da sociedade e das instituições, identidade essa que é pressuposta (ARAUJO 

e TAVARES, 2015) e sua construção e a tentativa de classificação de pessoas ou territórios 

atuam como justificativa para ações estigmatizantes e arbitrárias (ARAUJO e SCHRAMM, 

2017). Em relação a isso, Derrida (2003) faz uma ponderação sobre o nome o referenciando 

enquanto uma espécie de privilégio, exclusivo a um estatuto social e familiar que confere uma 

identidade nominável, de direito, de nome próprio que torna possível a hospitalidade, 

inclusive ao “estrangeiro”.  

Com efeito, pode-se pensar a PSR como constituída por sujeitos cuja identidade já é 

formulada e distorcida pela sociedade. São aqueles que são chamados não pelo nome próprio, 

mas determinados e nomeados pelos seus estigmas – marginais, drogados, ‘crackudos’, 

vagabundos, mendigos e demais rótulos –, não conferindo o direito a serem reconhecidos 

pelos seus nomes, suas histórias. Inclusive são sujeitos referidos mais comumente pelos seus 

apelidos ou por nomes que não são de registro, sendo que a maioria deles – inclusive – não 

tem mais acesso à própria documentação que legitime nominalmente essa identidade e/ou 
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preferem o anonimato. Portanto, inicialmente “não se oferece hospitalidade ao que chega 

anônimo e a qualquer um que não tenha nome próprio, nem patronímico, nem família, nem 

estatuto social, alguém que logo seria tratado não como estrangeiro, mas como mais um 

bárbaro” (DERRIDA, 2003, p. 23). Segundo Assumpção (2016) a apropriação das 

estigmatizações desses sujeitos enquanto um fator determinante das suas posições sociais 

relativas até mesmo às instituições, produz um bloqueio dos saberes, discursos e práticas, isto 

é, às possíveis intervenções sociais e institucionais.  

Nesse sentido a hospitalidade se tornaria condicionada e paradoxal, sendo necessário 

que ela seja absoluta a esse “outro absoluto”, desconhecido, anônimo, cedendo a esse sujeito o 

seu fluxo de vir, chegar sem exigir reciprocidade ou até seu nome (DERRIDA, 2003, p.25). 

Essa reflexão teórica ressalta a importância do acolhimento sem precedentes, incondicional no 

sentido de receber o sujeito que demanda sem que haja exigências, “essa lei incondicional da 

hospitalidade, se se pode pensar nisso, seria então uma lei sem imperativo, sem ordem e sem 

dever. Uma lei sem lei, em suma. Um apelo que manda sem comandar” (DERRIDA, 2003, 

p.73).  

A hospitalidade, vista pelo prisma da desconstrução, não supõe identidade. 

Ela se apresenta como um direito moral, como um dever de humanidade 

devido a outro ser humano. A hospitalidade, quando incondicional, se define 

pelo deixar vir o outro, pelo acolhimento sem reservas do outro que chega, é 

um ato de generosidade para com o outro.  Porém, a hospitalidade, como a 

conhecemos, é condicionada por direitos e deveres que devem ser seguidos 

pelo que chega e pelo que acolhe (SOARES, 2010, p.164). 

 

Portanto, admite-se a reflexão sobre a importância do reconhecimento desse outro 

que chega, do seu nome, da sua identidade em constituição própria, mas não a toma como 

exigência para acolhimento incondicional. Além dessa hospitalidade como pré-requisito, os 

atendimentos dos serviços específicos a essa população necessitam de articulações para 

flexibilizar as exigências burocratizadas dos sistemas de saúde, fortalecendo o propósito dos 

modelos assistenciais em saúde na prestação de serviços a todos.  

É preciso pensar que a hospitalidade também pressupõe uma relação contestável 

entre quem acolhe e quem é acolhido, inclusive ao se pensar em direitos e deveres inferidos. 

Deste modo, aquele que acolhe, o faz com alguma intenção de um saber-fazer - consciente ou 

não - em como permitir que o outro se aproxime e que decisões tomar daí por diante. E isso 

pode configurar uma relação hierárquica caracterizada por exigências que põem em risco 

aquilo que se configura enquanto hospitalidade voltada menos por essa unilateralidade e mais 
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pelas multilateridades envolvidas nas trocas desse encontro.  

Aqui há uma contradição: o Outro pode negar essa soberania e também essa pode 

proporcionar a hospitalidade incondicional, a abertura para o Outro é complexa assim como é 

a democracia em que Derrida não concebe a alteridade como passível de ser reduzida 

(MILOVIC, 2009, p.114). 

Lei paradoxal ou perversiva: ela toca esse constante conluio entre a 

hospitalidade tradicional, a hospitalidade no sentido corrente, e o poder. Esse 

conluio é também o poder em sua finitude, a saber, a necessidade, pelo 

hospedeiro, de escolher, de eleger, de filtrar, de selecionar seus convidados, 

seus visitantes ou seus hóspedes, aqueles a quem ele decide oferecer asilo, 

direito de visita ou hospitalidade. Não há hospitalidade, no sentido clássico, 

sem soberania de si para consigo, mas, como também não há hospitalidade 

sem finitude, a soberania só pode ser exercida filtrando-se, escolhendo-se, 

portanto excluindo e praticando-se violência. A injustiça, uma certa injustiça, 

e mesmo um certo perjúrio logo começam a partir do limiar do direito à 

hospitalidade (DERRIDA, 2003, 49). 

 

Nesse sentido, cabe a ponderação acerca do que envolve a escolha ao se pensar em 

hospitalidade. Essa apuração implica em exclusão e violência e não considera a abertura 

necessária para acolher incondicionalmente esse outro, principalmente pela influência já 

citada do que constitui a soberania e o poder, de quem é responsável mesmo que 

indiretamente pelo controle dessas relações. Portanto, Derrida aposta no “sim” incondicional, 

na anterioridade da alteridade sobre o primado do mesmo, do estrangeiro sobre a hegemonia 

do “eu” (FONSECA, 2008).  

Pensando nisso, anterior a se conjecturar sobre o poder e a hegemonia de quem 

acolhe, está a primazia do sim incondicional, sem precedentes, numa tentativa de escapar das 

amarras do poder que corrompe a possibilidade dessa hospitalidade ocorrer de forma 

incondicional. 

Digamos sim ao que chega, antes de toda determinação, antes de toda 

antecipação, antes de toda a identificação, quer se trate ou não de um 

estrangeiro, de um imigrado ou de um visitante inesperado, quer o que chega 

seja ou não cidadão de um outro país, um ser humano, animal ou divino, um 

vivo ou um morto, masculino ou feminino (DERRIDA, 2003, p.69). 

 

Além dessas pontuações, há aquela referente ao que Derrida (2003, p.75) salienta 

como a prática por dever, o que retoma a famosa ‘fórmula’ da ética kantiana: “essa 

hospitalidade de quitação não é mais uma hospitalidade absoluta, ela não é mais 

graciosamente oferecida para além da dívida e da economia, oferecida ao outro, uma 
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hospitalidade inventada pela singularidade do que chega, do visitante inopinado”. De certa 

forma, essa afirmação permite essa associação da singularidade daquele que chega e também 

oferece uma possibilidade de interpretação da hospitalidade ligada a uma espécie de 

engajamento. Essa denota uma expressão da subjetividade inerente àquele que acolhe como 

decisiva no fato da hospitalidade se dar de forma absoluta e livre de dívidas.  

Essa reflexão se estende ao pensamento sobre como se configura o acolhimento nos 

processos de produção de cuidado à saúde nos serviços (por exemplo, do SUS). É perceptível 

que o acolhimento é uma ferramenta importante de democratização do acesso aos cuidados de 

saúde, expressão dessa subjetividade, porém comumente é relacionado a uma atitude 

voluntarista por parte de alguns profissionais, sendo erroneamente identificados em alguns 

momentos a simples ações de triagem administrativa e repasse de encaminhamentos para 

serviços especializados (NEVES e HECKERT, 2010). Para além dessa ideia simplista – 

associado ao que Derrida incorpora aos possíveis atributos vinculados à hospitalidade 

incondicional – está a valorização da atitude de deixar o outro vir como uma abertura vista 

como voluntária, inerente ao indivíduo, subjetiva e expressa por sua singularidade. Porém, é 

notável que essa associação feita ao indivíduo que acolhe em caráter de voluntariedade 

transparece uma impressão de opcionalidade do acolhimento, o que não deveria ocorrer, 

segundo a presente ‘apropriação’ do pensamento de Derrida, nem segundo os pressupostos do 

SUS e o princípio da equidade que se refere, segundo o item VII, art. 7º da lei 8.080, à 

“igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie”. No 

cotidiano dos serviços as ações de acolhimento podem ser estritamente vinculadas ao 

cumprimento de protocolos, o que colabora para que nem sempre a PSR tenha sua demanda 

solicitada, sendo que o uso demasiado de protocolos e fluxogramas rígidos dificulta uma 

abordagem ampliada dos problemas e culmina no encaminhamento excessivo, fatores que 

intensificam a lógica hegemônica e a fragmentação do cuidado (TESSER, NETO e 

CAMPOS, 2010). Fato que, diante do que têm sido exposto enquanto argumentos da 

hospitalidade, seriam facilmente dissolvidos a partir de um acolhimento, uma receptividade ao 

outro, diante das singularidades de quem acolhe e de quem é acolhido. Em relação ao trabalho 

em equipe Tesser, Neto e Campos (2010) ainda complementam que o acolhimento deve ser 

priorizado por área de abrangência e de seus usuários vinculados e a importância de 

direcionar o trabalho em equipe, valorizando a discussão de casos de forma conjunta. 

Porém, ainda é preciso destacar uma posição argumentativa a respeito dessa ideia de 

singularidade de si e de quem se representa ao se pensar a hospitalidade incondicional. Tendo 
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em vista que “o conceito de hospitalidade não é estático, é, de preferência, um conceito 

dinâmico, que nos obriga a sair de nós próprios e das instituições, para poder estar atento à 

vulnerabilidade do estrangeiro” (MENESES, 2012, p.19). 

Na relação entre o serviço e as ruas, há também uma pontuação sobre a hospitalidade 

relacionada ao cuidado do encontro entre profissional e usuário, mas também da instituição 

com o próprio espaço público, com o território e dinâmica da PSR, identificada pelo seu 

próprio direito. Nesse sentido, Derrida (1997, p.10) aponta que a “hospitalidade significa aqui 

publicidade do espaço público” e que “a hospitalidade da cidade ou a hospitalidade privada 

são dependentes e controladas pela lei e pela polícia do Estado”. Por esse fato, o autor indica e 

problematiza as consequências desses “delitos de hospitalidade” e como essas relações de 

poder institucionais detém o modo ideal que é designado enquanto incondicional. Essa 

soberania das cidades é um fator de relevância para se pensar nesse verdadeiro significado de 

democracia, em teoria e prática, na medida em que “somos produzidos pela cidade ao mesmo 

tempo que a produzimos, habitando-a” (SARMIENTO e FONTI, 2014, p.114). Ademais, 

Derrida (2002) diz que a hospitalidade incondicional é ideal, mas é dotada de certa 

impossibilidade e isso se percebe inclusive ao se referenciar esse conceito adaptado a questões 

sobre o funcionamento dos serviços de saúde no encontro com a PSR. Isso, possivelmente, se 

deve a impossibilidade de acolher incondicionalmente o outro, livre de condições, 

preconceitos, protocolos e outras instâncias que criam barreiras para que haja naturalidade 

desse encontro.  

Tudo se passa como se a hospitalidade fosse o impossível: como se a lei da 

hospitalidade definisse essa própria impossibilidade, como se não se pudesse 

senão transgredi-la, como se a lei da hospitalidade absoluta, incondicional, 

hiperbólica, como se o imperativo categórico da hospitalidade exigisse 

transgredir todas as leis da hospitalidade, a saber, as condições, as normas, 

os direitos e os deveres que se impõem aos hospedeiros e hospedeiras, aos 

homens e às mulheres que oferecem e àqueles e àquelas que recebem a 

acolhida (DERRIDA, 2003, P.69). 

 

Contando com a significância na luta de forças para facilitar os encontros e tentar 

impedir certas barreiras, esse conceito da hospitalidade incondicional ainda está permeado de 

um primado que confere certa utopia. Aprofundar-se nessa impossibilidade é também pensar 

que não há como ponderar que essa hospitalidade seja – de alguma forma – ensinada ou 

sugestionada. Já que é preciso estar preparado para não estar preparado a chegada inesperada 

do Outro e a abertura para esse acontecimento (MENESES, 2016).  

Tendo em vista essas colocações é possível considerar que essa forma de acolhida – 
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quando se volta às reflexões sobre as práticas profissionais do serviços de saúde à PSR – está 

relacionada a um processo reflexivo e crítico direcionado a um campo da subjetividade e da 

existência de quem acolhe e de quem é acolhido. Não sendo possível, desse modo, pensar em 

uma preparação para isso a não ser aquela de estar disponível e despreparado ao encontro do 

inesperado. Com efeito, se trata de uma instigação de um processo reflexivo sobre os atores 

responsáveis pelo cuidado a essas pessoas, aqueles que estão presentes na “linha de frente” 

tratam-se de representantes de uma instituição responsável pelo cuidado à saúde, que são 

também sujeitos imbuídos da representação de si mesmos e da sua disponibilidade do 

encontro consigo e com o outro, considerando seus “direitos e deveres condicionados e 

condicionantes”  (MENESES, 2016), sem que sejam critério para que o acolhimento legítimo 

incondicional. 

É, portanto, considerável entender essas reflexões enquanto um desafio inerente à 

necessidade de acessar a dimensão coletiva das práticas no campo da saúde e da própria 

existência dos profissionais. A partir disso, é possível construir formas de acolhimento 

baseados na hospitalidade incondicional, zelando uma dimensão coletiva e relacional da 

existência daquele que se estabelece como hospitaleiro, a partir da problematização acerca do 

‘como’ e ‘do que’ se tem acolhido nas práticas de cuidado (NEVES e HECKERT, 2010). A 

ética que deve(ria) permear o cuidado à PSR – de modo a antagonizar os nefatos efeitos de 

capturar as pessoas e torná-las homo sacer– é, indubitavelmente, hospitaleira e incondicional. 
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5. A VOZ E A IMAGEM AOS INVISÍVEIS E NÃO OUVIDOS 

 

O presente capítulo tem por objetivo compartilhar narrativas sobre as vivências 

realizadas no campo e as impressões desses encontros demarcadas nas anotações do diário, 

dados importantes para inaugurar reflexões que serão enriquecidas, posteriormente, com as 

narrativas coletadas nas entrevistas. Esse percurso tem como intuito oferecer uma visão geral 

sobre o processo para que seja um primeiro passo de sensibilização do leitor ao 

enquadramento da rua e as afetações possíveis que a presença de uma pesquisadora pode 

conjurar dessa realidade. 

Ao se dizer encarar os problemas compreende-se transferi-los do campo de 

encontro para o campo da escrita. Mas essa transferência não é a mera 

descrição dos problemas, mas já um certo acoplamento de saberes. 

Acoplamento, entre um alguém que coloca o problema e outro que o encara 

na escrita, que procura fazer o primeiro intervir em campos, em princípio, a 

ele inalcançáveis. Há, também, a tentativa de constituir outros problemas, 

próprios ao processo de pesquisa e escrita, diante dessas existências. Assim, 

por um lado, acopla-se, mas por outro, o pensamento é propulsionado para 

lugares desconhecidos a partir do encontro com essas existências 

(ASSUMPÇÃO, 2016, p.2).   

 

Espera-se que seja possível apresentar uma visão crítica – quiçá libertadora –, fruto 

desse acoplamento entre encontro e escrita por meio dos detalhes e das nuances observados 

nos encontros com a equipe do CnaR de um município do Rio de Janeiro, a PSR e demais 

interlocutores do cuidado. Não se espera que as informações aqui partilhadas esgotem as 

discussões atinentes às entrevistas, mesmo porque as percepções do diário de campo 

aparecerão durante todo o trabalho. 

No primeiro contato com a equipe do CnaR houve demonstração de interesse no 

tema e nas intenções da pesquisa; os atores se prontificaram a auxiliar como fosse possível 

para que ela acontecesse e salientaram acerca da importância de receber um retorno dos seus 

resultados e das discussões. Essa foi a única exigência apresentada para que a investigação 

fosse realizada, demonstrando a relevância desse feedback para repensar o trabalho a partir de 

um olhar externo da equipe. Essa perspectiva foi ressaltada como uma oportunidade de que 

eles pudessem reviver algumas histórias e trajetórias de pessoas que acompanharam – e que 

ainda acompanham – e de trazer uma recomposição de ideias e de proposições que pudessem 

contribuir para melhorar o trabalho que já fazem.  
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Porém, mesmo com esse interesse declarado, é preciso contextualizar o momento em 

que a equipe estava nesses primeiros contatos que se deram de forma peculiar e 

consideravelmente limitante na articulação de campos e de participação das atividades de 

rotina: tratava-se de um estado de alerta, circunstância essa de encerramento dos contratos da 

equipe, redução da mesma, afastamento e férias de alguns profissionais, o que comprometeu o 

funcionamento da equipe e também o diálogo da investigadora com a mesma. Em alguns 

momentos não foi possível estar em campo; em outros as adversidades e urgências semanais 

eram muitas e não restava momento para a realização das entrevistas, mas o fluxo permaneceu 

sendo observado dada sua pertinência para compreender o modo de funcionamento dos 

trabalhadores nessas condições. 

Diante dessa realidade é preciso descrever brevemente a conjuntura desse momento 

cuja elucidação permite compreender aspectos históricos e políticos que estão envolvidos 

nessa fragilização dos processos de trabalho de serviços da APS e do que hoje marca o 

crescente fenômeno de desmonte do SUS. Em entrevista publicada pela Rede Brasil Atual 

(RBA), Lígia Bahia mestra e doutora em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz, 

esclarece que a maior parte das despesas com saúde no Brasil é privada e que um sistema que 

se presta ao universal tem um padrão de financiamento que é incompatível com o acesso 

equânime de saúde. Além disso, Lígia comenta que a crise de financiamento do SUS se inicia 

desde sua aprovação na constituição e que desde então são escassos os planejamentos para seu 

pleno desenvolvimento (FACHIN, 2017). 

A atual situação fiscal crítica é marcada pela reforma da previdência e pela total 

desestruturação da capacidade do Estado em financiar o seu funcionamento básico, 

culminando no avanço de projetos de privatizações (DECCACHE, 2017). Dentro dessa 

perspectiva, a EC 95 institui o congelamento de gastos com saúde nos próximos 20 anos, 

fragiliza o sistema de proteção social e os direitos à educação, saúde, trabalho e segurança 

social, políticas essas que vão afetar, segundo uma nota pública de 2016 relatada pela ONU, 

com mais força a realidade dos brasileiros mais pobres e mais vulneráveis, aumentando os 

níveis de desigualdade (ALSTON, 2016). 

Juntamente com esse congelamento dos gastos públicos estão as reformas 

trabalhistas e da Previdência, a expansão do mercado privado de saúde e o desmonte da 

Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).  O texto da minuta da nova PNAB rompe com 

a centralidade da APS ao determinar financiamento específico para outros modelos além dos 

já conhecidos –como o da PSR – que não contemplam a lógica de funcionamento preconizada 

http://cartacapital.com.br/blogs/cartas-da-esplanada/uma-vergonha-a-menos-4019.html
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pelo SUS, as questões surgidas do fim dos blocos de financiamento do SUS penalizam a 

Saúde da Família e a APS, não garantindo sua prioridade nos governos municipais (REIS, 

2017).  

As prefeituras, proporcionalmente, são as maiores responsáveis pelo 

financiamento do SUS. Há vários anos, os municípios vêm comprometendo 

cerca de 35% do orçamento próprio com despesa em ações e serviços 

públicos de saúde. A União, segundo o último relatório do Conselho 

Nacional de Saúde, sequer cumpriu o mínimo constitucional em 2016, 

aplicando pouco menos de 15%. No financiamento da atenção básica, o 

desequilíbrio é maior (MATHIAS, 2017).  

 

  

Diante dessa realidade complexa de desmonte do SUS é possível encontrar 

justificativas para o estado de alerta e de ameaça a qual a equipe de CnaR se encontrava no 

momento da pesquisa. Juntamente com essas limitações e, como consequência da 

desvalorização de um sistema de saúde que garante o acesso universal a todos os cidadãos, 

está a lógica da desigualdade social. Outra barreira considerável reflexo também desse 

contexto foi a dificuldade percebida de parte da sociedade civil em assimilar e entender o 

trabalho que é feito pela equipe do CnaR. Em algumas ações no território outras pessoas que 

passam e estão circulando por ele que notam a proximidade de profissionais e usuários ou que 

percebem que um trabalho está sendo feito com essas pessoas, emitem certos juízos de valor 

ou demonstram um descrédito ao projeto. Essas reações parecem surgir justamente pelo fato 

dessas pessoas estarem sendo cuidadas – afinal, são tais como o homo sacer (AGAMBEN, 

2002) –, aquelas que aparentemente não se cuidam, que não são dignas de atenção ou que 

precisariam ser retiradas rapidamente da condição em que se encontram. Nesse sentido, a 

valorização do trabalho é percebida em dois âmbitos, o seu financiamento e a sua aceitação 

pela sociedade. 

Inevitavelmente, as condições de exercício influenciam o processo de organização do 

trabalho, ainda mais quando se trata de uma quantidade exorbitante de atendimentos que, já 

pela sua configuração tradicional, é insuficiente para dar conta da totalidade da demanda. 

Portanto, esse cenário configura um drástico agravamento quanto à situação da formação da 

equipe estar ameaçada o que, inevitavelmente, altera a motivação e o desempenho dos 

profissionais submetidos a condições precárias e a incerteza dessa ocupação. Essas 

fragilidades são frutos de campos de força que estão presentes no cotidiano do trabalho em 

saúde, são questões como a vulnerabilidade do trabalhador advinda da instabilidade do 

trabalho, o aprisionamento e a sobrecarga de seu processo e a reduzida proteção social, que se 

configuram enquanto formas de controle do trabalho em saúde (RODRIGUES, 2017). A 
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realidade desse contexto no contato com o serviço foi considerado e, durante as reuniões e 

contatos esses distanciamentos foram sendo, na medida do possível, manejados para que a 

pesquisa fosse realizada e cumprisse seu objetivo sem comprometer a rotina do serviço.  

Esse contexto se intensifica com o fato de ser uma única equipe para atender toda a 

população do município em que está vinculada. Os atendimentos aconteciam no território em 

circulação dos pontos de maior vulnerabilidade da cidade que a equipe tem acesso por meio 

de transporte próprio disponibilizado pela prefeitura. Em relação a esse veículo usado como 

transporte para que esse trabalho ocorra, é notável que ele não comporta a estrutura necessária 

para a realização dos atendimentos que poderiam ser feitos na rua. Apenas alguns 

procedimentos simples são realizados, mas a estrutura e a falta de alguns insumos ainda 

demandam que os usuários – em sua maioria – tenham que ir até a unidade de saúde para 

conseguir um melhor atendimento. Entre as escalas de trabalho cotidiano, os profissionais se 

revezam em campos e horários. 

O trabalho territorial é uma parte, o outro é feito complementarmente na unidade em 

que o serviço está localizado. As consultas são marcadas em campo para os usuários 

receberem atendimento dos profissionais da equipe; de fato, eles são orientados a se dirigirem 

até a UBS em um andar específico do prédio que comporta as outras especialidades dessa 

unidade, local escolhido pela aposta de facilidade de acesso da população. Como havia esse 

comum espaço de espera para receber atendimento – entre o serviço e as demais 

especialidades da UBS –, havia uma exposição clara em um ambiente das diferenças de quem 

esperava atendimento: as pessoas que estavam em situação de rua e as que não estavam, seus 

corpos, seus olhares, a disposição dos assentos. Em alguns momentos em que eu estava 

aguardando a equipe alguns usuários esperavam deitados, outros ficavam isolados em alguns 

bancos, outros não se comunicavam, apenas aguardavam o nome a ser chamado. 

Esse trabalho territorial é composto pela articulação intersetorial na maioria de suas 

ações rotineiras, principalmente com o CREPOP, o CAPS AD, abrigos da região, UBS, 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS), além de outros serviços que permanecem em contato para 

acompanhar os usuários que estão circulando na rede. Além disso, se atentam aos cuidados 

oferecidos por centros espíritas, igrejas católicas, e comunidades terapêuticas. 

A escolha dos cenários para que o trabalho aconteça se deu por meio de critérios de 

risco e de vulnerabilidade e – também – dos locais de maior circulação e permanência dessas 

http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/unidades-de-atendimento/cras
http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/unidades-de-atendimento/creas
http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/unidades-de-atendimento/creas
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pessoas. Em algumas semanas é penoso estar em todos os campos que são selecionados, 

habitualmente, como prioritários; por exemplo, a entrada da equipe em campo pode ficar 

inviável devido a existência de conflitos no território, principalmente em proximidades com 

as zonas de tráfico de drogas. Durante as minhas vivências no campo percebi que, por vezes, a 

equipe considerou o risco de estar presente em determinados locais, especialmente por conta 

de tiroteios, assaltos e demais contextos de violência. Além disso, outro elemento de alerta 

importante é a intervenção policial no território e na porta dos serviços, a qual é identificada – 

pela equipe – como componente que embarreira o andamento da rotina habitual do serviço. 

Ao mesmo tempo em que existe a ponderação sobre evitar certos campos em 

situações específicas, há também a avaliação sobre aumentar a frequência de outros, pela 

urgência de alguns casos atendidos e pela situação delicada e agravada de violência dos 

territórios em que circulam vítimas que deverão ser acolhidas em suas necessidades. Sendo 

assim, diariamente o campo poderia ser mudado por essas ou outras demandas da própria 

população, como, por exemplo, o acompanhamento de usuários que tinham alguma 

dificuldade em se locomover até os locais onde poderiam ter consultas ou outros 

compromissos para sua assistência.  

Na rotina do serviço muitos usuários iam diretamente até os profissionais pedindo 

marcação de consultas ou confirmando as que já haviam sido marcadas. Outros usuários 

demonstram preocupação inclusive em se comunicar com os profissionais que são referência 

para seu cuidado, atualizando informações sobre sua saúde. Essas ratificações eram constantes 

e aconteciam também quando os usuários lembravam os profissionais dos compromissos 

futuros marcados, como as testagens, a aplicação de contraceptivos, a marcação de exames, 

entre outros procedimentos. Deve ser ressaltado que essas testagens são recursos importantes 

do trabalho de RD realizado pela equipe, com destaque para o teste rápido de HIV e sífilis e 

para o exame de escarro para detecção da tuberculose pulmonar. 

Essa é uma configuração peculiar do serviço em direcionar grande parte dos 

atendimentos para serem realizados em uma unidade fixa em salas reservadas. Trata-se de 

uma noção heterogênea, se comparada à principal característica do serviço que está voltada à 

sua itinerância, em seu contato e suporte nos territórios onde está a PSR. Há uma espécie de 

classificação de prioridades para atendimento, ou seja, aqueles que necessitam de cuidado na 

rua e não têm como se deslocarem, precisam de algum procedimento simples ou emergencial, 

esse atendimento é feito na rua, caso contrário, uma consulta é marcada – de acordo com a 

disponibilidade do usuário e da equipe – e o usuário vai até a unidade para receber assistência.  
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Há situações nas quais algum acordo é previamente estabelecido entre equipe e 

usuário, para articular o transporte próprio da equipe para o atendimento a ser prestado nos 

casos em que o usuário não pode – por motivos específicos – ir por conta própria, por uma 

limitação física ou mesmo por um encaminhamento que o serviço tenha feito diante de uma 

demanda a um serviço especializado – que seja distante do território do usuário – e que 

precisa retornar a esse local habitual de permanência depois de realizada a intervenção. 

Alguns motivos parecem ser justificados nessa classificação. Ao mesmo tempo que 

se cria uma espécie de comprometimento ou responsabilização do sujeito com a saúde ou que 

se organiza o funcionamento do serviço por combinados, há ainda a dificuldade de alguns 

usuários em conseguirem se organizar no seu espaço-tempo e em se deslocarem de suas 

realidades para ir até a UBS para uma consulta em horário marcado. Percebi, na minha 

inserção no campo, que muitos – a maioria – conseguiam se organizar, outros não. Essa 

disposição do serviço corre o risco de se constituir em torno de uma centralização e 

institucionalização do cuidado, ao se pensar em um vínculo com o atendimento dos usuários 

que seja feito em uma unidade fixa e física, isso dada a caracterização de um fluxo que 

desloca o usuário do território até a unidade para ser atendido. Tal configuração – em 

específico – pode ter relações com certas contingências políticas como as negociações que 

acontecem na rede para disponibilização e criação de projetos de atenção à saúde que 

envolvem interação de forças políticas e que certamente, devido a isso, os funcionamentos dos 

serviços ficam a mercê de certas exigências impostas por essas decisões de cunho não 

participativo. Nem sempre essas condições consideram as necessidades dos serviços ou a 

demanda da população; o mesmo vale para a disponibilização de recursos, o atraso de 

salários, as demissões em massa e as demais questões de precarização do trabalho e de 

sucateamento da Saúde Pública, fatores esses que influenciam na disposição dos serviços na 

rede e nas condições com que funcionam e que refletem na produção de cuidado à população, 

comprometendo a gestão do trabalho e, sobretudo, o modelo de atenção à saúde 

(RODRIGUES, 2017). 

Quando a equipe se reunia na unidade para estar no território a dinâmica padrão 

cotidiana contava com o encontro nos territórios com alguns usuários conhecidos e outros 

desconhecidos que eram cadastrados pelo serviço. O serviço mantém o cadastro de todas as 

pessoas que entram em contato, geralmente perguntam o nome/apelido, lugares que costumam 

ficar/onde podem ser encontrados e pessoas que conheçam, para que sejam repassadas 

informações ou para que se possa encontrá-los mais facilmente em outros momentos. Essa é 
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uma estratégia muito interessante, na medida em que o contato entre equipe e usuários se faz 

baseada em vínculos, sejam esses entre profissionais-usuários e/ou usuários-usuários.  

Um exemplo desse contato baseado no vínculo e no território está registrado no dia 

18 de setembro de 2017 do diário de campo a respeito de uma demanda vinda da assistência 

social para encontrar uma gestante que estava com outros dois menores em um bairro da 

cidade e fazer o cadastramento e acompanhar o caso conjuntamente: 

No local referenciado pela assistência não havia ninguém, foi então que a 

equipe foi até uma farmácia próxima e conversou com um funcionário sobre 

o caso, apesar dele não ter conhecimento dessa gestante ele informou que 

algumas pessoas em situação de rua ficam nas proximidades em horários 

próximos do fim da tarde e noite. Continuamos circulando pelo território e 

encontramos um usuário que é atendido pelo CnaR. Ele nos acompanhou um 

tempo da caminhada em que foram feitas perguntas sobre como ele estava 

naquele momento, notícias de sua família também sobre a gestante. Ele disse 

não conhecer, mas que perguntaria entre as pessoas e que caso soubesse 

entraria em contato (18/09/17). 

 

Esse é uma boa mostra do quanto o vínculo com os usuários auxilia no 

acompanhamento de sua saúde e também de outros que estão próximos e que convivem no 

mesmo território. O vínculo entre esses usuários e a constituição de um espaço coletivo é 

ferramenta importante para o manejo da equipe nos encontros com essa população, resultado 

de um vínculo permeado por trocas entre usuários e equipe. Outro aspecto relevante que esse 

registro traz é a importância das redes informais para o atendimento dessa população. A 

farmácia também teve papel de intermédio, pois, como uma instituição fixa com horário 

próprio de funcionamento, os funcionários acompanham o movimento dentro e fora do 

estabelecimento, podendo ter informações valiosas sobre as pessoas em situação de rua que 

ficam nas redondezas. 

Também em relação ao vínculo que se forma entre equipe e usuários foi possível 

perceber os papéis atribuídos pelos usuários aos profissionais da equipe, como registrado no 

dia 10 de outubro: 

Fomos então a uma pracinha em que estavam por volta de seis usuários, uns 

deitados e cobertos e outros “fazendo o corre”, fazendo comida, juntando 

lixos, cuidando cada um de uma necessidade do momento. Fui apresentada a 

eles como psicóloga e logo fui chamada de doutora, todos da equipe são 

chamados assim o tempo todo, “minha doutora”, “eles estão aqui sempre pra 

ajudar”. São frases que demonstram o quanto essas pessoas contam com a 

equipe e o vínculo que é continuamente estabelecido. Assim que soube que 
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eu era psicóloga uma das usuárias que estava deitada disse que estava muito 

mal, com “problema no sistema nervoso”
3
.  

 

Nesse registro é possível perceber as formas com que os usuários se referenciam aos 

profissionais e como constroem um ideal diante daquela figura que se aproxima de uma esfera 

de cuidado, de proteção e também da idealização de que todos esses profissionais são 

doutores, detentores do saber e do fazer. Ao me apresentar como psicóloga, todos se 

referenciavam a mim pela profissão e não mais pelo nome e nesse momento as relações 

também se modificaram, as demandas apareceram no instante em que minha especialidade foi 

identificada. 

Disse que perdeu sua filha de 19 anos que foi assassinada e que sua cadeira 

de rodas havia quebrado no mesmo dia em que descobriu isso, desde então 

ela não pode andar e ficou por alí, um lugar segundo ela calmo, mas ela 

nunca deixa de se prevenir e se cuidar, mostrando nesse momento uma faca 

que fica embaixo de seu travesseiro. Falou que estava escutando vozes e 

vendo gente morta. Disse também da importância do seu companheiro como 

uma pessoa que a ajuda muito, faz desenhos para se sustentar a partir de 

doações feitas pelas pessoas do material e que seus familiares moram longe, 

mas que vez ou outra a visitam (continuação do registro anterior).  

 

Esse reconhecimento da identidade do profissional pelos usuários pode ser percebida 

quando a usuária diz estar escutando vozes e vendo gente morta, uma expressão comumente 

utilizada e estigmatizada sobre a loucura, sentença que parece propositalmente ter sido 

anunciada diante de uma compatibilidade da minha especialidade profissional – o que eu 

gostaria de escutar ou como eu poderia ajudar no momento –, assim era feito também com 

outros usuários e profissionais em diversos momentos. Nesse trecho também se destacam 

algumas formas de sobrevivência: a autoproteção, a importância do vínculo familiar, afetivo e 

o trabalho informal.  

Esses casos e outros que foram acompanhados – semanalmente – pela equipe eram 

discutidos nas reuniões que tive oportunidade de participar. É o momento em que toda a 

equipe se encontra para conversar sobre o trabalho. Além disso, são atualizadas questões e 

casos repassados que são acompanhados por outras equipes – nos termos da articulação em 

rede – e as demandas ocorridas durante a semana e a programação da próxima.  

                                                
3
 As expressões “problema no sistema nervoso” ou “problema de nervos” apareceram em outros momentos em 

falas de vários usuários. Geralmente estavam relacionadas a sofrimentos profundos de suas vidas nas ruas, as 

angústias, os medos, a raiva e demais afetações. É uma expressão parece revelar um esforço em esboçar um certo 

diagnóstico para o próprio estado, uma apropriação de um termo médico para dialogar com aquele que é 

“doutor” e que fala essa língua. 
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Na reunião de hoje durante a passagem dos casos, foi notável uma certa 

dificuldade de avanço de casos de alguns usuários com questões 

psiquiátricas graves, em relação ao manejo e ao “progresso” de condições 

que preocupam a equipe em relação à qualidade de vida na rua que algumas 

dessas pessoas se encontram e que nem sempre é possível alcançar o cuidado 

que se propõem a oferecer. Nesse sentido, muito do trabalho é dialogado 

com “pessoas de referência” e instituições de cuidado informais as quais 

alguns usuários possuem um vínculo estabelecido, o que facilita a mediação 

e aproxima o contato (18/08). 

 

Há, também, partilha de informações sobre capacitações e demais atividades 

integradas com outras instituições de saúde. Entre os exemplos que pude acompanhar foi a 

atuação conjunta com o CREPOP, um dos principais interlocutores do trabalho com o CnaR. 

Existe um grupo fixo que acontece nessa unidade – que ocorre semanalmente – de RD em que 

geralmente de oito a doze pessoas participam. A maioria dos usuários vêm de cidades do 

entorno, pois identificam uma melhor rede de serviços de qualidade que os atendam, citam o 

CREPOP como uma dessas referências. O grupo é conduzido pelo psicólogo da equipe, a 

agente social e a agente redutora de danos, profissionais que realizam discussões junto com os 

usuários desse serviço, envolvendo temas de cuidado em saúde e atenção ao uso abusivo de 

álcool e outras drogas ou questões que os mesmos demandem nos encontros. 

Em um grupo de RD houve uma discussão semelhante ao registro citado do diário de 

campo do dia 18 de agosto sobre questões psiquiátricas. Nos casos discutidos em reunião de 

equipe a preocupação estava voltada ao modo como estar na rua influencia o 

acompanhamento e o tratamento das pessoas em sofrimento psíquico grave e como as 

vulnerabilidades atenuam certos quadros. Nesse grupo, os usuários que seguem 

acompanhados por terem alguma questão de sofrimento psíquico e que tomam medicação, 

relatam o grande risco que é tomar essas medicações associadas ao uso abusivo de álcool e a 

situação de violência nas ruas. Como a maioria dos remédios os deixam em estado mais lento 

eles identificam que ficam mais vulneráveis por estarem na rua, sendo expostos a furtos e 

outras modalidades de violências. Além disso, relatam a dificuldade de manter os 

medicamentos guardados em seus pertences e de administrar as doses.  

A discussão foi orientada no sentido de indicar possíveis caminhos para esses 

sujeitos adequarem uma demanda médica ao seus modos de vida. A maioria das orientações 

giravam em torno da discussão sobre a importância de partilharem essas dificuldades com os 

médicos e os serviços que os acompanhavam, seja para troca da medicação, adequação da 

dose e/ou tratamento ou um acompanhamento mais aproximado. Muitos disseram ser 
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complexo compartilhar os seus vícios e hábitos com os “doutores”, mas que somente por meio 

desse diálogo em seu estado mais ideal, seria possível tentar amoldar a condução de casos 

como esses de forma coerente com as possibilidades dos usuários. Além disso, foi indicado 

que procurassem pessoas que possuem vínculo ou serviços que estão próximos de onde 

permanecem para auxiliar na administração dos fármacos, confirmando a importância dessa 

rede para essa mediação. 

Uma temática interessante relacionada também aos modos de estar na rua que se 

destacou entre os registros foi de um dos encontros no grupo em que o tema disparador da 

conversa foi levantado pelos usuários. Quando indagados sobre como estavam as ruas na 

semana referida, um usuário mencionou que “estava pesado”, todos concordaram. Os usuários 

comentaram sobre a violência nas ruas e disseram que para sobreviver é preciso “ficar 

esperto” e “misturar com os loucos”.  

Um dos usuários começou a contar a sua história, que é formado em curso 

superior e que nunca tinha estado na rua, tinha família e emprego, perdeu 

tudo e recentemente foi para a rua pela primeira vez e não saiu mais. Ele 

disse que as pessoas depois que experimentam estar nas ruas não conseguem 

sair mais, falou da dificuldade disso, que é fácil se acostumar com o 

ambiente da rua, que a única coisa que pesa é o desconforto, mas que isso 

algumas pessoas proporcionam, dando comida e coberta quando faz frio. 

Disse que o mais difícil é dormir na rua e que é preciso saber viver nela, é 

necessário se enturmar e que depois disso é complicado sair (07/11). 

 

 Essas expressões me chamaram a atenção, pois dizem respeito à sobrevivência sob a 

perspectiva da aproximação com situações e pessoas das ruas que possam evitar com que 

entrem em conflitos. E ao mesmo tempo que tentam se manter em um lugar em que 

frequentemente se queixam de estar pelas dificuldades que ele implica, há esse relato que diz 

o quanto a liberdade e a dinâmica das ruas pode ser atraente ao ponto de não conseguirem sair 

e procurar outros caminhos. 

Alguns usuários nesse grupo eram novos, uns já frequentavam a um tempo e, aos 

poucos, outros foram conhecendo e legitimando o espaço como um meio de poder falar 

abertamente sobre suas vidas nas ruas e as condições e regras de sobrevivência que ela impõe. 

Nesse dia houve uma partilha de falas comuns que se referiam a como é complexo viver nessa 

situação, mas também como pode ser um modo possível de vida. Entre os que preferem ser 

assistidos há escolha de espaços como os abrigos. O CnaR está em recorrente articulação com 

dois abrigos da cidade. Nas minhas inserções no campo eu participei de algumas ações que 

foram articuladas de forma mais próxima em um deles. Esse local era dividido em ala 
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feminina e masculina, ambas comportavam 50 vagas e o único ambiente compartilhado era o 

refeitório. Sendo assim, mulheres, famílias e pessoas trans femininas ficam na parte da frente 

do abrigo, também ficam ambientes de convivência, cozinha, banheiros, dormitórios e salas 

de técnicos e educadores (que são diferentes entre os abrigos); assim também ocorre na ala 

masculina que abriga apenas homens. Nesse serviço há uma articulação semanal com o CnaR 

que participa no controle de pressão arterial e de glicemia, atualização das demandas dos 

usuários, cadastramento de novos e atualização de antigos, agendamento de consultas, entre 

outras articulações. Além disso, há reunião entre as coordenadoras desses serviços para tratar 

da parte administrativa e de demais demandas de alta complexidade. 

Tivemos um encontro com um dos usuários do abrigo que contou sua história de vida 

ao dizer sobre demandas que o afligiam naquele momento. O senhor de 55 anos de idade 

narra a respeito do propósito em estar no abrigo e em que ponto ele pode ser elementar para 

auxiliar na assistência à PSR, principalmente nos casos em que os usuários apresentam riscos 

e vulnerabilidades, os quais são atenuados quando estão desabrigados.  

Nasceu diabético (sic) e há 10 anos está em situação de rua por ter perdido 

sua casa para o tráfico. Ele diz precisar do abrigo justamente por ter 

condições de saúde muito delicadas, além da diabetes, tem hipertensão e é 

cardíaco. Por essas condições graves ele cuida da sua saúde com extrema 

atenção, procura não se alimentar de forma incorreta, pois sabe que caso haja 

aumento da taxa de glicose e se for necessária aplicação imediata de 

insulina, ele não terá recursos para conseguir alimento para que não fique 

hipoglicêmico. As refeições dietéticas do abrigo o ajudam nesse sentido. Ele 

disse que a medicação e a insulina ficam com as técnicas do serviço, mas 

que ele tem a vontade de ter a medicação para administrar sozinho. Ele 

relatou também que gostaria de estar em um lugar mais tranquilo e que as 

alterações na sua pressão acontecem muito pela quantidade de conflitos entre 

os abrigados (30/08).  

 

Além do apoio que é possível no abrigo, há flexibilizações entre os profissionais em 

adequar as funções da instituição as necessidades de seus usuários. Na situação desse senhor, 

há uma contribuição indispensável do abrigo para acompanhamento do seu estado de saúde, o 

qual é ainda mais potencializado, pois há a colaboração e implicação do usuário em seu 

cuidado. Nesse caso, em específico, o ambiente do abrigo ainda não é suficiente para as 

demandas do usuário, pois não se adequa a sua necessidade de ter liberdade de administrar 

suas medicações ou de estar em um lugar que oferece menos riscos que as ruas, mas que não é 

o que considera ideal para viver tranquilamente. 

Entre as articulações presentes entre o serviço do CnaR e outros disponíveis na rede 

pode-se destacar uma que evidencia a potência da intersetorialidade e adequação de demandas 
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para desenvolvimento do trabalho voltado a PSR e a população em geral. Uma delas foi uma 

ação realizada com outras instituições de saúde para testagem de sífilis no centro do 

município em uma área de grande fluxo. A ideia foi de promover atendimento a partir da 

perspectiva do acesso livre e disponível à população, uma iniciativa de promoção de saúde. 

Essa ação despertou o interesse da equipe em fazer um circuito saúde no abrigo que estão 

cotidianamente em interlocução. Devido à demanda recente solicitada por esse local associada 

à alta incidência de piolhos e lêndeas entre os usuários, a equipe se organizou para fazer 

diagnóstico e tratamento dessa e de outras demanda mais simples como aferição de pressão 

arterial e outros pequenos procedimentos.  

Outra atividade intersetorial que foi articulada em equipe foi a participação de uma 

ação no CREPOP em que estiveram presentes algumas representantes de instituições variadas 

da cidade e entorno. Esses dispositivos organizaram esse encontro com os usuários desse 

serviço para discutir assuntos que poderiam vir a ser ou são necessidade para eles, de forma a 

proporcionar um espaço de diálogo sobre temáticas que perpassam a garantia de saúde e 

cidadania.  

Entre as instituições e discussões estava a representante do serviço do CnaR e a da 

Coordenação do Programa de Tuberculose do município. Nesse momento foram relatados os 

frequentes casos de tuberculose na região e as orientações sobre prevenção e tratamento. As 

pessoas que participavam tiraram suas dúvidas sobre contágio, sintomas, tratamento, mitos, 

entre outras. Uma importante discussão realizada disse respeito ao estigma ainda associado às 

pessoas em situação de rua, sendo que elas estão mais propensas a adquirir essa doença, sendo 

que essa afirmação deve ser problematizada ao se pensar que qualquer pessoa em qualquer 

condição de vida pode se tornar tuberculoso; porém, as pessoas em vulnerabilidade e/ou que 

estão em situação de rua apresentam maiores riscos para o agravamento dos sintomas ou 

contato com pessoas que não estejam tratando. 

Em um segundo momento, representantes do Cáritas (Programa de Atendimento a 

Refugiados e Solicitantes de Refúgio) do Rio de Janeiro esclareceram quanto aos serviços que 

o programa presta e informações quanto à discussão sobre o trabalho escravo. Para isso, 

discutiram um pouco sobre a gravidade na vida de quem se submete às péssimas condições de 

trabalho: salários baixíssimos, situações de risco, cargas horárias em excesso, trabalhos sem 

garantia de direitos, entre outras. Destacaram que as pessoas em vulnerabilidade acabam se 

submetendo a trabalhos muito precários e que, apesar de compreenderem essa necessidade de 

sobrevivência, tornaram-se conscientes da importância da denúncia, a qual deve ser realizada 
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para órgãos especializados em que há garantia de sigilo. Foram fornecidos todos os canais de 

denúncia possíveis para que eles possam realizar para si mesmos ou pra alguém que possa 

estar passando pela mesma situação. Alertaram também sobre a importância de sempre 

estarem acompanhados de sua documentação – para própria preservação –, cujo elemento é 

indispensável para reivindicar a garantia de direitos. Nesse mesmo encontro o último 

momento centrou-se em uma conversa com o Núcleo de Credenciamento de Visitantes Neves 

que presta serviços para aqueles que queiram visitar quem está no sistema prisional por meio 

de uma carteira cadastrada e de documentações exigidas. Durante essa conversa algumas 

pessoas disseram da dificuldade de acessar esses serviços justamente em razão dos 

documentos, que nem todos possuem. Além de alguns impasses em relação à falta de 

endereço para fazer cadastros; essa articulação pode – e deve – ser orientada pelo próprio 

CREPOP. A profissional mencionou a relevância da documentação para acessar qualquer 

sistema de direito e cidadania do país e que é indispensável que busquem suas documentações 

ou que façam novas para exigirem vários direitos; ademais, destacou que, por vezes, não há 

conhecimento por falta de informação sobre o que podem ter acesso. As representantes do 

núcleo também esclareceram sobre outros trâmites para garantias oferecidas pela assistência 

social e sobre a importância, para quem está inserido no sistema prisional, do acesso de 

pessoas de fora por meio dessas visitas – familiares ou amigos –, para agilizar alguns 

benefícios e facilitações para a saída dessas pessoas do sistema posteriormente. 

Essas e outras orientações foram partilhadas entre os serviços e os usuários em um 

espaço de diálogos que propiciaram também o retorno dos usuários e suas dificuldades em 

acessar esses dispositivos e desfrutar do que eles oferecem. Trata-se de um exercício 

importante para avaliação e melhora dos serviços a partir da perspectiva de quem os utiliza e 

de que são os maiores interessados nos benefícios oferecidos. 

 

5.1. BREVE NAVEGAÇÃO PELOS RESULTADOS  

Após entrar em contato com algumas impressões do diário de campo é possível que o 

sustentáculo composto por essas elaborações facilite as produções de sentido, da análise 

proposta, por meio da aproximação com as histórias narradas pelos sujeitos escolhidos para 

participar das entrevistas. A intenção é que, com a riqueza desses discursos, seja possível 

conhecer as estratégias acionadas e os caminhos percorridos pela PSR na busca do próprio 

cuidado em saúde, tendo como interlocutor o serviço referenciado à APS, o CnaR. A análise 
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transcorre na perspectiva de aprofundamento nas histórias e nas realidades de vida contadas, 

além das manifestações verbais e não verbais desses discursos.  

Por meio dos primeiros contatos, leituras flutuantes das entrevistas transcritas foram 

realizadas; enfocaram-se, também, as percepções registradas no diário de campo 

supramencionadas e outras impressões que possam vir a aparecer nessa análise. 

Posteriormente, houve a sistematização dos dados e a elaboração de categorias e 

classificações temáticas que são interessantes para identificar as que mais contribuem para 

uma melhor compreensão da forma como a pessoa que está em situação de rua pensa sobre: 

os processos de cuidado; a inscrição pessoal de suas histórias de vida; as particularidades da 

rua; e o papel dos serviços e da sociedade civil nessas passagens.  

Embora nenhum conteúdo tenha sido ignorado (mesmo que tenha aparecido na fala 

de apenas um entrevistado), destacaram-se os conteúdos assimilados mais comuns, tendo em 

vista que representaram certo consenso entre os usuários. Por último, há interpretação desses 

percursos, buscando relações entre os elementos por meio das conexões que os próprios 

usuários realizam e a proximidade e os enfrentamentos destas com a literatura dialogada. 

Essas são etapas previstas e seguidas pelas contribuições de Bardin (2009).   

 Antes da melhor caracterização e exploração dos dados das entrevistas, faz-se 

necessário contextualizar os cenários, os atores e os interlocutores presentes nessa inserção 

em campo. As cenas em que as entrevistas aconteceram foram: a praça, o barraco, a van do 

CnaR, a calçada e a UBS. Por serem espaços de circulação e movimentos próprios, eram 

esperados encontros com algumas limitações, principalmente a respeito de fatores como: a 

movimentação, o barulho, o inesperado das ruas, a dinamicidade do território, a demanda dos 

sujeitos entrevistados, a interação de outras pessoas na conversa, o tempo da rua e dos 

sujeitos, a transitoriedade dos usuários entre outras. Além disso, as entrevistas duraram entre 

10 a 25 minutos, revelando o imediatismo da dinâmica da rua e as urgências e prioridades dos 

sujeitos que nela vivem. 

O contato com os usuários foi exclusivamente mediado pelo CnaR e as buscas 

aconteceram juntamente com o andamento da rotina de campo. Alguns usuários previamente 

indicados não foram encontrados nos locais em que usualmente permaneciam, outros não 

foram mais vistos durante o tempo em que durou o campo da pesquisa. Umas marcações das 

entrevistas eram combinadas, mas contavam com a imprevisibilidade dos campos e dos 
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próprios usuários. Todos os nomes utilizados para se referir aos entrevistados e outros 

participantes são fictícios. 

As impressões mais elementares sobre a maioria das conversas beiravam a sensação 

de terem sido constituídos espaços de troca importantes para os entrevistados, transpareciam 

reconhecer um lugar de oportunidade rara de escuta dotada de interesse sobre suas trajetórias. 

Em muitas oportunidades o assunto “saúde” não era o principal, inclusive no momento em 

que eu fazia algumas perguntas específicas sobre esse campo outras falas surgiam, outras 

histórias acerca de outras questões aparentemente mais latentes em suas vidas. Em outros 

casos foi possível identificar as relações com esse campo por intermédio ou não dos serviços.  

No contato com esses sujeitos foi percebido um léxico do grupo social supostamente 

atrelado ao fato de se tratarem de histórias narradas que têm suas particularidades, mas 

também suas semelhanças à respeito do cerne da exclusão e da privação de direitos. O 

vocábulo e a contação de histórias produzem sentidos e constituem realidades próprias e a 

especificidade de seus contrastes não são influenciados necessariamente por uma capacidade 

linguística. 

Comunidades, grupos sociais e subculturas contam histórias com palavras e 

sentidos que são específicos à sua experiência e ao seu modo de vida. O 

léxico do grupo social constitui sua perspectiva de mundo, e assume-se que 

as narrativas preservam perspectivas particulares de uma forma mais 

autêntica. Contar histórias é uma habilidade relativamente independente da 

educação e da competência linguística; embora a última seja desigualmente 

distribuída em cada população, a capacidade de contar história não o é, ou ao 

menos é em grau menor (JOVCHELOVITCH e BAUER, 2004, p.91).   

 

Diante dessas histórias, desse léxico social e das especificidades da presente análise 

as categorias principais de interesse para discussão foram sistematizadas, advindas de 

convergências e divergências entre os discursos dos sujeitos entrevistados a serem exploradas 

a seguir em diálogo com contribuições teóricas. Foram cinco classes temáticas compostas por 

quinze categorias e dezoito subcategorias, representadas no quadro abaixo e tratadas 

especificamente nos títulos subsequentes. 
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Quadro representativo das classes, categorias e subcategorias de estudo 

 

CLASSES TEMÁTICAS CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

A 

Entre caminhos e 

caminhares que levam 

a rua 

1 A rua como alternativa - 

2 
Dos vínculos rompidos à 

violência intrafamiliar 
- 

3 
Ocupações, Desemprego e 

demanda de trabalho 
- 

4 
Ter uma moradia e estar em 

situação de rua 
- 

B 

A rua e o cuidado: 

narrativas de 

enfrentamento 

1 
A rua cria hábitos, incita 

usos e abusos 

1 O uso de drogas ilícitas 

2 O uso de drogas lícitas 

2 Estratégias de sobrevivência 1 

Conflitos no território e 

enfrentamentos com a 

justiça 

 

C 

Demandas e 

necessidades de saúde 

1 Principais queixas - 

2 

Concepções de saúde-

doença 

 

1 
A rua não altera a forma 

de cuidar da saúde 

3 Demandas 

1 Pontual 

2 Pelo serviço 

D 

Serviços de referência 

envolvidos nas 

trajetórias de busca de 

cuidados 

1 Abrigo - 

2 Hospital público - 

3 Consultório na Rua 

1 Reconhecimento de 

autocuidado dos usuários 

2 Mediação de uma 

transição 
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4 Comunidades Terapêuticas - 

5 
Instituições acessadas 

circunstancialmente 

1 Bombeiros 

2 Serviços Universitários 

3 Serviço Privado 

4 Conselho tutelar 

 

E 

Os encontros e 

desencontros com os 

serviços 

1 
O acesso aos serviços de 

saúde 

1 Burocratização e 

Morosidade do 

atendimento 

2 Rompimentos dos 

vínculos institucionais 

3 Disponibilização de 

recursos 

4 Sensibilização dos 

serviços 

5 Responsabilização entre 

usuários 

6 Organização entre pares 

  

5.2. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Classe A: Entre caminhos e caminhares que levam a rua  

5.2.1.1 Categoria A.1: A rua como alternativa 

Com o intuito de identificar os caminhos que levam as pessoas a estarem na rua a 

caracterização da maioria das respostas se refere a uma escolha que não estava prevista em 

suas vidas, mas que ocorreu devido a uma série de motivações a depender de cada trajetória e 

se diferenciam quanto aos “motivos que os levaram para a rua, o tempo de permanência nela e 

o grau de vínculos familiares existentes” (ROSA, CAVICCHIOLI e BRÊTAS, 2005, p. 578). 

Porém, no geral as pessoas dizem que não é uma vida fácil, tampouco parecem estar 

agradados com essa situação, mas que nem por isso ela deixa de ser legitimada como uma 

possibilidade, um caminho. É perceptível também que a complexidade dessa realidade 
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envolve aspectos sociais para justificar sua permanência, principalmente a escassez da 

assistência necessária e capaz de garantir o acesso aos direitos básicos de um cidadão. 

Viver na rua é muito ruim. Não é bom não. Quem fala que viver na rua é 

bom, é mentira. Mas pra mim não tem outra alternativa, se eu tivesse pra 

onde eu ir eu não estaria aqui não. Se eu tivesse ajuda de alguém, tivesse 

uma casa pra me ajudar a tomar conta, eu iria (E1).  

É pra quem tem coragem. quem sabe sobreviver. não é qualquer um que 

resiste não.eu quando cheguei aqui só tinha gente forte, grandão. eu 

carreguei todo mundo, um aqui, outro ali.. o outro lá. [ri] e eu tô aí (E6). 

É horrível, pra mulher é horrível pq eu sofri muito na rua. Morar na rua, as 

pessoas critica muito quem mora na rua, mas ninguém sabe o que passa. 

Morar na rua num é fácil. Entendeu como?as vezes fala “ah mora na lá por 

que quer”...não, não é porque quer (E3). 

 

Existem também os discursos que exploram as trajetórias que envolvem uma 

itinerância relativa a peregrinações como ponto de partida e que por vezes culminam em 

outros deslocamentos territoriais. Alguns usuários escolheram mudar de seu lugar de origem e 

de permanência por motivos que não foram identificados logicamente, mas conferem 

expressões da liberdade de certos indivíduos em procurar – no movimento – os sentidos para 

sua própria existência, deslocando-se da forma como é possível para encarar essa busca. 

Eu sai da minha cidade. Ah viajei, fui trabalhar, casei e não voltei mais 

não.Tem, 35...quase 40 que moro aqui nas ruas (E4). 

Vim conheci o mundo. Claro, conhecer Rio de Janeiro mesmo, Pra conhecer 

tudo, o amazonas, o pantanal,a floresta. Andei bastante, andei de bicicleta, 

andei 4000km (E5). 

 

Bauman (1999) faz uma leitura acerca desses trajetos nomeando sujeitos como esses 

em situação de vulnerabilidade e itinerância como vagabundos em contraposição aos 

comumente denominados turistas.  

Os vagabundos sabem que não ficarão muito tempo num lugar, por mais que 

o desejem, pois provavelmente em nenhum lugar onde pousem serão bem-

recebidos [...] Os vagabundos se movem porque acham o mundo a seu 

alcance (local) insuportavelmente inóspito. Os turistas viajam porque 

querem; os vagabundos porque não têm outra opção suportável (BAUMAN, 

1999, p.89).  

 

Essa figura é análoga ao sujeito em situação de rua associado às figuras do homo 

sacer de Agamben (2002) e do “estrangeiro” de Derrida (2003). A primeira analogia se 

relaciona a como é referida a PSR, sujeitos considerados vagabundos, marginais e andarilhos 

– esse último termo é componente dessa itinerância –, mas por serem julgados – a medida em 
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que se encontram nessa posição – são sujeitos que não necessariamente são bem recebidos, 

não são considerados pela hospitalidade. Esse vagabundo é estrangeiro “antes de tudo, 

estranho à língua do direito na qual está formulado o dever de hospitalidade o direito ao asilo, 

seus limites, suas normas, sua polícia, etc” (DERRIDA, 2003, p. 15). Sendo aquele que tenta 

configurar os próprios caminhos a partir da itinerância, da busca de novos lugares, à margem 

da linguagem (re)conhecida entre a norma subjugada a uma expectativa da hospitalidade pela 

própria sociedade e suas condições, “o idioma da hospitalidade é indissociável do instituído, 

onde incorpora; ou seja, é indissociável do laço familiar, social, político, jurídico, étnico, 

comunitário, da nação e do povo, onde, de uma certa maneira, se inscreve” (BERNARDO, 

2002, p.423).  

5.2.1.2 Categoria A.2:Dos vínculos rompidos à violência intrafamiliar 

Entre as respostas mais comuns para se justificar a permanência nas ruas entre os 

entrevistados está o rompimento dos vínculos, laços e a existência da violência intrafamiliar, 

fatores que levam a PSR a se afastar de relações e contextos conflituosos e identificam nas 

ruas uma alternativa mais conveniente em detrimento de situações como essas que envolvem 

sofrimento.  

É, foi complicação de casal, né? [é? hã?] Aí eu tive uma decepção e... saí. Eu 

vim a pé até o Rio. Aí parei numa rua, dormi à noite, fui roubado... ai meu 

deus... aí vim parar aqui com um saco de latinha. Aí achei ali o ferro velho, 

nessa praça. Vou ficar por aqui, aí sentei lá (apontou o primeiro lugar que 

ficou quando chegou). Isso tem 16 anos (E6). 

Ah, tive um problema em casa, meu tio tentou abusar de mim. Aí eu contei 

pra minha avó, ela não acreditou, aí eu fugi de casa, fui morar na central. Aí 

depois eu engravidei com 12 anos mesmo, aí vim pra cá(E2).  

O homem que eu tava não queria saber de pagar uma casa e caber meus 

filhos. Quem ta comigo, pagar casa pra homem pra me dar porrada, me 

bater? Não...aí vim eu pra rua. Aí eu fiquei 4 anos na rua, aí um belo dia ele 

me bateu muito, assim, ele me humilhava muito porque eu morava na rua… 

Então eu acho que Deus, Deus fez eu cair, eu morar na rua pra mim saber 

que quem mora na rua é gente como eu (E3). 

 

Além disso, a maioria dos entrevistados continuam sem contato com familiares, 

parceiras e parceiros e outros conhecidos antes de irem pra rua e mantém atualmente o 

vínculo sobretudo com as pessoas que também se encontram nessa situação, “a convivência 

com a rua vai se intensificando, a permanência nela torna-se mais constante, os vínculos 

familiares fragilizados são substituídos pelos vínculos criados com a rua e as pessoas que nela 

permanecem, sendo substituída pelo bando” (CARLOTO e CAMPOS, 2009, p.2). 
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Eu tenho uma filhinha que mora aqui no Rio de Janeiro. Mas ela é de São 

Paulo. Aqui tem a Patrícia que mora lá na lagoa de freitas. Também não vejo 

ela tem um bom tempo (E5). 

A minha companheira me largou e agora to na rua aí. Agora minha mãe 

faleceu e meu pai já era falecido, não falo com minha filha Mariana (E1). 

 

As colocações identificam uma população que permanece nessa condição por 

inúmeras razões e mantém por vezes essa distância da família justamente por ser uma situação 

em que normalmente não é bem aceita no contexto familiar. Por isso, se organizam na 

constituição de um coletivo nas ruas construindo novos laços afetivos e incorpora outras 

formas de sobreviver nesse bando. 

5.2.1.3 Categoria A.3: Ocupações, Desemprego e demanda de trabalho 

É impressionante o quanto o aspecto do trabalho aparece nas narrativas dos sujeitos 

entrevistados. O emprego formal geralmente é o fator que mantém as pessoas numa esfera 

produtiva e de pertencimento social, já o desemprego é a queixa de grande parte dos 

participantes. Muitas pessoas chegam até as ruas por não terem condições financeiras e o 

desemprego é diretamente proporcional à informalidade do trabalho, recurso que muitas 

dessas pessoas recorrem para sobreviver. 

E hoje não é na rua, tipo assim, eu na verdade aqui eu tô em condição de rua, 

mas na verdade eu sou artesão, entendeu? Eu não trabalho em artesanato 

não, entendeu? Mas não tenho nada contra não, sou artesão, faço artesanato 

,faz mais de 20 anos (E5). 

Eu cato lixo de rua, pra mim sobreviver. É... cato plástico, qualquer coisa. 

Não tem problema, tudo é dinheiro. Eu sou mergulhador, soldador, 

caldeireiro. (E6). 

Eu trabalho, vendo docinho. Fico bem aqui sozinha, só não pode dar 

confiança, né? se der confiança já era… (E4) 

Trabalhei no banco Itaú de 91 pra cá. Trabalhei 10 anos lá e fui mandado 

embora. Aí fiquei desempregado, fui trabalhar com conserto de carro com 

um amigo meu. Aí a oficina faliu e fiquei desempregado, já estou na rua há 

13 anos (E1). 

 

Essa escassez estrutural é reflexo da lógica atual excludente, a falta de produção e de 

consumo implica na exclusão social que ocasiona e mantém esses indivíduos à margem. Essa 

reflexão é similar à discussão entabulada por Agamben (2002) dirigida ao bando soberano no 

que concerne à situação de abandono em relação à lei. Esse enjeitamento diz respeito ao 

sujeito banido, “à margem do ordenamento social” que não é somente disposto fora da lei, 



86 
 

mas é abandonado por ela, antagonicamente é nessa situação que esses sujeitos se constituem 

numa vida nua, colocada fora do domínio humano (ROSA, 2007). 

Se eu enxergasse direito eu arrumava um emprego, ia trabalhar nesses posto, 

fazer trabalho de faxina, arrumava um quarto aqui nesses prédios, aqui eles 

dão quartinho pra quem mora longe e precisa ficar, aí você dorme, vai 

comer, vai trabalhar e ganhar dinheiro. E se for um cara que economiza 

dinheiro igual a mim, eu vou ficar com muito dinheiro, vou ficar rico (E1). 

Essa narrativa identifica essa demanda de emprego como alternativa para sair das 

ruas e ter acesso não só aos direitos básicos, mas o direito de consumo, reflexo da própria 

exclusão que esse sujeito e outros estão submetidos nessa condição. 

5.2.1.4 Categoria A.4: Ter uma moradia e estar em situação de rua 

Alguns entrevistados relatam que depois de passarem um tempo em situação de rua 

se organizaram para encontrarem uma moradia que pudesse oferecer mais segurança e 

comodidade dentro das possibilidades. Alguns vivem de aluguel social (benefício assistencial 

de caráter temporário) em pequenas casas normalmente em colônias, outras pessoas invadem 

lugares abandonados e outras procuram nos abrigos um lugar para estarem temporariamente e 

“darem um tempo” das ruas. A maioria dessas pessoas mesmo com um lugar para se 

recolherem escolhem continuar nas ruas ou estabelecem um fluxo contínuo entre casa e rua. 

Ah não...a gente cansa muito, aí vim procurar um canto. Morar na rua não 

era bom não. Não dava pra tomar banho, pra comer. Não era bom não [...] 

Ah, morei vários anos...2, 3, 4 anos na rua, agora moro aqui (colônia de 

pequenas casas). Eu vou pra rua e volto pra cá (E4) 

Morei na rua, fiquei na praça, mó barrigão, chovia, tinha uma cabaninha aqui 

na praça, aí um belo  dia eu falei pra deus “deus chega de sofrer”. Sofri 

muito..mas Agora eu vivo de aluguel... é social,é o pior lugar, eu não saio 

daqui da praça. Por que eu não saio daqui? A casa pra mim só serve pra 

dormir, porque num é um lugar que a gente se sente bem, entendeu como? 

(E3). 

Não, eu morei dois anos dentro de uma casa. E a pessoa que pagava pra 

mim, depois passou a ficar jogando no rosto... Eu tenho caráter. pô,amarro 

minha rede ali ó, deito e durmo. Ninguém tem que falar nada comigo não, eu 

tô na praça. Não tô fazendo bagunça. o quarto lá, com meus móveis, tudo. 

Não quero nada. E é meu os móveis. Não quero nada. Larguei tudo (E6). 

 

Essas narrativas demonstram o frequente trânsito entre casa e rua. São pessoas que 

em sua maioria estão há muitos anos nas ruas e que saíram de suas casas nucleares – há muito 

tempo – por diversos motivos. Contam-se os esforços iniciais que essas pessoas recém 

deslocadas fazem para tentar sair das ruas que nem sempre são bem sucedidas, mudando a 

auto orientação e o comportamento das mesmas, o medo anterior de estar em situação de rua 
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diminui na medida em que ele se torna familiar (ROSA, CAVICCHIOLI e BRÊTAS, 2005). 

Por isso, supostamente, essas pessoas conseguem encontrar lugares para ficarem, onde podem 

dormir e se refugiar quando julgarem necessário, mas podem retornar as ruas onde outros 

laços foram construídos e onde uma vida familiar se fez mais possível. 

Classe B: A rua e o cuidado: narrativas de enfrentamento 

5.2.2.1 Categoria B.1: A rua cria hábitos, incita usos e abusos 

Os entrevistados discutiram os hábitos que podem surgir por estarem em situação de 

rua. Alguns discursos destacam que em tempos anteriores à rua não faziam, por exemplo, uso 

de drogas e que esse abuso pode constituir sentidos contraditórios para o usuário: 

similarmente ao seu potencial destrutivo da saúde ou das suas relações também pode ser 

condição salutar na sobrevivência nas ruas. 

Aprende a beber na rua; quem não cheira, cheira na rua; quem não usa crack, 

usa na rua; tem coisas boas e tem coisas ruins. Eu aprendi a beber cachaça 

morando na rua, eu nunca bebi. porque eu perdi meus filhos, meu pai, eu 

perdi minha mãe, perdi meu pai a paulada, ele bebia cachaça e aí minha mãe 

foi e matou meu pai. Por causa de cachaça (E3). 

5.2.2.1.1 Subcategoria B.1.1: O uso de drogas ilícitas 

O uso de drogas entre a PSR é algo discutido de forma recorrente. Contudo, são 

escassas as reflexões acerca dos sentidos que podem estar atrelados ao uso e à dinâmica das 

ruas e das relações entre as pessoas que nela vivem. Em um grupo de RD do CREPOP um dos 

usuários compartilhou a seguinte frase que reforça a urgência de investigar seus significados: 

“a droga transforma, a droga abraça e sabe dar lugar ao que é difícil na vida”.  

Ai continuei morando na rua, comecei a me viciar em maconha, aí depois 

cheirei pó e depois comecei a usar crack, aí com o crack foi a minha 

perdição. Ai eu usei até uns 4 anos atrás quando eu parei(E2)  

 

O uso de drogas pode vir a ser um meio de resistência e representatividade coletiva e 

uma forma de subsistir diante das adversidades das ruas. 

[...] pode-se perguntar acerca da funcionalidade de uma certa droga, mas 

também sobre como ela passa a ser um certo componente existencial e ganha 

um caráter expressivo em relação a uma existência coletiva. Em outras 

palavras, como ela passa a compor certo território (ARAUJO, 2017, p. 512).  

 

Dessa forma, a droga pode passar de alívio de um sofrimento à evitação da 

abstinência até ser componente de trocas entre grupos e de formas de sobrevivência do sujeito 

consigo e dele em coletividade. Isso porque o uso de drogas também pode ser considerado 
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como um objeto ideal não só comercial, mas também dotado de eficácia enquanto facilitador 

de um status de poder e pertencimento social (TONDINI, NETA e PASSOS, 2013).  

Eu não cuidava da minha saúde. Eu não ia no médico, não ia no posto. Só 

usava droga e bebia cachaça. Só isso que eu fazia (E2). 

 

Mesmo com o reconhecimento desses sentidos é evidente que, por vezes, a droga 

ocupa um lugar na vida desses sujeitos de extrema dependência que inclusive impede com 

que esses sujeitos queiram sair das ruas ou que se apropriem de recursos para atender suas 

necessidades, sendo fatores que contribuem para justificar sua permanência e que interditam a 

busca de cuidados em saúde. 

5.2.2.1.2 Subcategoria B.1.2: O uso de drogas lícitas 

Assim como as drogas ilícitas, o álcool – como droga lícita de fácil acesso – compõe 

consideravelmente a dinâmica das ruas e as expressões das relações entre os sujeitos e como 

superação das próprias angústias. Seu uso também pode ser um meio de reduzir a fome e o 

frio e como parte da socialização entre as pessoas que nela vivem (COSTA, 2005). 

É que com a cerveja eu choro e já desabafo tudo que eu sinto (E3). 

Tô nada bem de saúde... Tô bebendo cachaça para esquecer a dor. E quando 

não tenho dinheiro para beber cachaça eu bebo... morfina. [pura??? cura???] 

É usado no exército, pra não sentir dor. [ri] Fazer o quê? Melhor sem dor, 

né? (E6). 

 

Não só o uso de drogas ilícitas pode ser associado à contenção do sofrimento. As 

drogas lícitas apareceram nos discursos dos sujeitos retratando o papel de importância desse 

uso para sobrevivência nas ruas. As drogas lícitas também compreendem o uso da 

medicalização como forma de cuidado que aparentam ter sentidos similares sobre a tentativa 

de superação das aflições não só da própria existência, mas também do contato fracassado 

com os serviços, se trata de “uma solução química para amenizar as consequências de um 

sintoma da insanidade social que exclui cidadãos de direito” (TONDINI, NETA e PASSOS, 

2013, p. 491). 

Ah...tem como reclamar dos lugares que eu fui não. eu só entrava pro 

médico. E eles resolviam tudo, me dava remédio quando eu estava passando 

mal. No hospital não dava remédio ali mesmo. Ficava ali e eles me davam 

um soro (E4). 

Eu tô enjoado de tanta decepção. F: é? E aí, procurar esses lugares traz muita 

decepção? E6: Não, traz é mais doença. [ri] Me deixa eu com estado de 

nervo agitado, aí eu tenho que beber um diazepam (E6).  
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Esses registros são referência no alcance de um estado extremo de decepção com a 

busca por cuidados nos serviços de saúde, a medicalização nesse caso aparece como fuga. O 

usuário traz uma questão alarmante sobre a inadequação das necessidades de saúde da 

população que no seu caso a busca pelos cuidados de saúde traz mais adoecimento.  

5.2.2.2 Categoria B.2: Estratégias de sobrevivência 

Diante dessas e de outras intempéries as narrativas dos entrevistados retratam as 

formas com que o dinamismo e as regras das ruas exigem frequentes adaptações e arranjos 

para sobrevivência, se trata de “uma população que surpreendentemente encontra em si 

mesma, recursos singulares para sobreviver admiravelmente, dadas as circunstâncias deste 

modo de vida” (TONDINI, NETA e PASSOS, 2013, p. 494). Segundo Martins (2014) a 

composição desses espaços é marcada por uma população que vai se tornando 

“homosacerizada”, em que a luta diária acontece para não cair nesse campo ou sair dele, ou 

seja, a PSR recorrentemente tem que criar estratégias para sobreviver em um contexto em que 

é necessário se manter diariamente ou mesmo um espaço que necessita de movimentação para 

que haja a saída dele. O autor ainda se refere ao que Agamben (2010) destaca sobre esse 

campo quando o associa ao contexto político que vivemos e as transformações que indicam as 

periferias das cidades como um ponto para que aconteça frequentemente essa busca de 

sobrevivência diante do processo de exclusão. 

Uma dessas formas é a constituição de grupos e de amizades entre a PSR que 

também pode ser vista como forma de não se sujeitar às mazelas sociais solitariamente, na 

medida em que uns passam a ajudar os outros a conseguirem roupa, abrigo e comida nos 

locais de mais fácil acesso, em sua maioria informais. Além da coletividade, a maioria das 

pessoas relata a busca de cuidados básicos requerendo a hospitalidade de terceiros, se filiando 

a algumas instituições informais e arranjando acordos diários que facilitem a lida nas ruas. 

São ações de demasiada imprevisibilidade e que dependem do outro para acontecerem, porém 

nem sempre são legais, o que revela a gravidade das situações que exigem contravenções 

como feitos de sobrevivência. 

Quando não tem essas pessoas pra ajudar eu tenho uma panela ali, tenho 

arroz, macarrão, acendo um fogo ali e faço (E1). 

Cada dia é um dia de luta. Você tem que arrumar dinheiro pra comer. Eu 

comecei a me prostituir, era o jeito que eu achava mais fácil de ganhar 

dinheiro. Aí eu ficava fazendo programa, acabei perdendo meus filhos. E 

fiquei nessa na rua, as vezes tinha lugar pra tomar banho, as vezes não tinha. 
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As vezes tinha lugar pra comer, as vezes não tinha. As vezes eu também 

tinha que roubar pra comer, porque não estava sendo fácil (E2).  

O dia a dia, se você é uma pessoa de responsabilidade você vai correr atrás 

de alguma coisa. É uma vida muito louca, sabe? tem dia que você come, tem 

dia que não. tem dia que come demais, passa até mal. [ri] é uma doideira só, 

é sobrevivência. Ah, tomar banho, tomo banho ali no ferro velho. Tomo café 

lá. E aí me alimentar, eu tenho que correr atrás, né. Se não, alguém passa na 

rua e dá, dá uma comida. Aí me alimento. (E6). 

As estratégias de sobrevivência também aparecem quando os usuários procuram 

cuidar da sua saúde e utilizam certos artifícios para lidar com situações de maior risco e 

vulnerabilidade. Como, por exemplo, um entrevistado que escolheu um melhor lugar para 

dormir nas noites em que estava se recuperando de um tratamento de tuberculose com o 

intuito de evitar uma piora do seu quadro. Outro exemplo é de uma usuária que conseguiu se 

estabelecer em uma moradia e que escolheu um lugar que tivesse difícil acesso as drogas 

entendendo que essa era uma forma de se proteger. 

É...melhor não tá não, porque tá doendo, mas não tá melhorando né? de vez 

em quando piora, de vez em quando fica bom. Ontem minhas dores tavam, 

tava tudo de boa, mas tava tudo doendo demais. Hoje eu não sei o que 

aconteceu, porque a respiração minha, ontem eu dormi num lugar mais 

arejado pra tentar melhorar (E5). 

Eu invadi uma casa. Eu pagava aluguel, mas aqui é muito caro. E eu não 

queria morar perto de morro, perto de algum lugar que eu tivesse mais 

facilidade de comprar droga. Aí eu prefiro ficar por aqui mesmo, porque a 

gente pode recair né, a gente não tá livre né totalmente(E2). 

 

São exemplos que demonstram o quanto essas pessoas se articulam com as 

possibilidades que nem sempre são ideais em seu meio para que sobrevivam ao cotidiano; 

trata-se, aparentemente, do maior desafio diário, conseguir a cada dia uma estratégia diferente 

para que se atenham a um critério de sobrevivência com menores danos. 

5.2.2.2.1 Subcategoria B.2.1: Conflitos no território e enfrentamentos com a justiça 

As motivações para as pessoas irem e permanecerem nas ruas – como visto – são de 

diversas ordens, permeadas sempre pelas particularidades das histórias individuais, mas 

intensamente atravessadas pela dinâmica violenta dos territórios. Em alguns casos, a 

vulnerabilidade é tão extrema que os conflitos no território ocorrem simultaneamente aos 

enfrentamentos com a justiça. Sendo que essa, justamente, é a principal instância do Estado 

em muitos casos que colabora para persistir na suscetibilidade desse sujeito a permanecer 

nessa condição com riscos mais severos e pela destituição de seus direitos. 
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Meu filho ficou comigo na rua e aí minha ex cunhada levou eles pro 

conselho, eu deixei ela na rua com eles. E aí chegou um dia que eu fiquei 

duas dias sem ir lá ver meu filho, porque eu estava devendo. As vezes a 

gente compra uma blusa de 10 reais e fica devendo 500 reais. Aí eu fiquei 

com medo de voltar e fiquei dois dias fora e não fui buscar eles e ela levou 

eles pro conselho (E2). 

Porque eu te falei que eu engravidei da Ana, que faleceu, nasceu especial, 

entendeu? Um coração maior do que o do outro, então ela me levou pro alto 

risco.Aí, aqui que a vida foi a tona, assim, aí quando eu descobri, levaram 

ela para um hospital do Rio. Quando chegou lá, no mesmo dia ela faleceu e 

aí contaram pra mim que ela tava morta por que precisava do do registro 

dela. Em três dias minha filha tava inchada, deu três dias....ela falecida e eu 

não sabia de nada (E3).  

 

É perceptível a associação entre a indefensabilidade da PSR e o homo sacer, por 

meio da noção de desproteção e de vulnerabilidade a eles associadas. Nesse último caso a 

tutela manejada por múltiplas instituições, a tomada de decisões sem diálogos e outras 

intervenções que foram feitas aparentemente sem concessão, sendo difícil discernir os 

motivos que resultaram nessa situação. As ações foram seguidas como se esses indivíduos não 

pudessem responder por si pelas dificuldades em ter uma filha com necessidades especiais e 

ter seu processo mediado de forma verticalizada), sendo notável a “desqualificação do 

indivíduo enquanto cidadão e ser humano, e pela ausência de seu lugar social” (DANTAS, 

2007, p. 26). 

[...]e aí que eu fiquei sabendo que ela foi pro Rio, aí eu tremi, parece que 

quando uma criança vai pro rio e é menor, tem que assinar e não fizeram isso 

comigo.í depois de um tempo o ministério público mandou uma carta 

dizendo que eu não fui no enterro da minha filha e eu fui, [...] que o conselho 

tutelar me negou. Eu tenho um papel. Só que eu não quero ir atrás da lei, 

porque não vai trazer ela de volta. mas a gente faz o que é pobre, que é preto, 

que mora na rua...não é ser humano (E3). 

 

Esse é um trecho que pode ser associado à matabilidade do homo sacer discutida por 

Agamben, “a vida nua do homo sacer é sacrificada na estrutura biopolítica. O homo sacer não 

faz parte da vida a ser preservada, mas sim da vida descartável, compondo a estrutura de 

exceção contemporânea” (ROSA, 2007, p. 5). A dinâmica que cerca a realidade da PSR 

sinaliza um não lugar de fala, de não reação e de submissão desses sujeitos aos poderes de 

fora, deslegitimando o seu espaço de direitos e deveres que são legalmente incumbidos de 

serem garantidos “este segmento elucida bem um tipo de gestão específica que combina 

intervenções para “fazer viver” e “deixar morrer” (MARTINEZ et al., 2017, p. 756). 

Classe C: Demandas e necessidades de saúde 
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5.2.3.1 Categoria C.1: Principais queixas 

Em relação às demandas e necessidades de saúde as principais queixas dos 

entrevistados foram: problemas de vista, dentários, tuberculose, problemas cardíacos, 

hipertensão e uso abusivo de álcool e de outras drogas. 

Meu sonho é ter meus dentes, cuidar dos meus dentes...tá faltando assim um 

[...] assim em mim, eu quero botar os dentes, eu quero tudo. Trabalhar 

direito, parar de beber, entendeu como? Parar de usar droga, porque eu uso 

droga, eu cheiro mesmo, não minto, entendeu? Eu quero isso, mas falta 

recurso… (E3) 

 

A principal queixa foi em relação ao uso de drogas. Na maioria das falas se percebe o 

reconhecimento de seu abuso como impeditivo para as buscas de cuidado em saúde como dito 

anteriormente. As demais queixas de saúde aparecem mais vezes em outros discursos, sendo 

que a maioria delas foi mediada e acompanhada pelo serviço CnaR em articulação com outros 

serviços, sendo os outros encontros não mediados desses usuários com demais serviços de 

saúde para o atendimento das queixas momentâneas ou persistentes marcados por muitas 

irresoluções. 

5.2.3.2 Categoria C.2: Concepções de saúde-doença 

Diante dessas demandas comuns entre os usuários e ao observar os discursos sobre as 

formas com que eles elaboram questões referentes à saúde e doença, é passível de 

interpretação que algumas delas se envolvem com o significado do cuidado, “a valoração e 

significação do que seja o “cuidado”, o “cuidar” e o “se cuidar” são construídos 

coletivamente, destarte vivenciados na singularidade de cada situação” (BELLATO et al., 

2016, p.207). Além de ser importante evidenciar essa estruturação na medida em que “abordar 

os significados de saúde para as pessoas em situação de rua é, também, possibilitar um espaço 

de vocalização para os mesmos e suas questões; já que no contexto em que vivem, tendem a 

permanecer numa posição de invisibilidade, destituídos da condição de cidadãos” (AGUIAR e 

IRIART, 2012, p. 116). 

As concepções de saúde das narrativas estão, sobretudo, relacionadas à prevenção, à 

higiene, à ausência de doenças e à realização de exames e procedimentos. São percepções que 

revelam o quanto o parecer sobre a saúde está relacionado a condutas sistemáticas e 

construídas no senso comum como atitudes esperadas que visam o bem-estar em rigor. A 

saúde é vista como condição para se cuidar, “associada à capacidade de estar vivo e de resistir 
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ao cotidiano de dificuldades nas ruas” (AGUIAR e IRIART, 2012, p.120), mas também é 

valorada de forma diferente a depender do indivíduo e vista em outras perspectivas. 

Saúde pra mim é você tá tudo limpo. Se não tem doença, não tem diabete, 

não tem nada disso, não tem problema de coração, não tenho nenhuma 

dessas doenças (E1).  

Sem doença, né?Ah várias coisas né...tem uns exames que eu faço com a 

Dra. Eu tô com ela eu tenho um dia 25 e no outro mês dia 3 (E4). 

Saúde é a gente se cuidar né. Sempre ir no médico ver. Fazer um preventivo 

pra ver se está tudo bem, ver o coração, se tem algum problema de 

nervoso… Ai eu to vendo isso aí também é se cuidar já (E2). 

Mental ou física?[...] Eu precisaria a mental. Porque saúde eu não esquento 

cabeça, não. Meu coração vai parar uma hora dessas mesmo. Eu já me 

infartei aí... eu preciso só de melhor a cabeça e voltar a desenhar (E6). 

 

Em relação às concepções de doença à referência da ampla maioria dos entrevistados 

envolve a discussão sobre a existência das doenças físicas, curáveis ou não, transmissíveis ou 

não e a notável preocupação que se evidencia diante do reconhecimento do risco de estarem 

nas ruas, mas temerem a ocorrência dessas doenças. 

Você vê gente que tá na rua que é diabético, que tem ataque epiléptico, que 

tem problema do coração, mundo da rua tem um monte de coisa (E1). 

Doença.. doença pra mim. Qualquer tipo de doença né. Tem HIV, graças a 

Deus eu nunca tive essa doença, mas tem muitas amigas minhas que viveram 

comigo e já tem (E2). 

Ah, meu, a pior coisa pra mim é doença, porque eu já tive chato na minha 

virilha, peguei do mais santinho, do mais quietinho. Mas nunca tive outras 

doenças, sífilis...nunca tive, graças a deus. Eu tenho medo do HIV, eu tenho 

muito medo do HIV, pra mim doença é isso (E3).   

Doença do corpo, eu acho que tem que cuidar sexualmente, do meu corpo; 

me alimentar de acordo, entendeu? Tomar cuidado com diabetes, bronquite, 

é tanto coisa... pneumonia. Aí você vai querer que eu cante a música, né? O 

pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia. Raiva, rubéola, 

esquizofrenia. Mas o pulso ainda pulsa. Istite, escarlinite, leptospirose... 

[risos] (E6). 

Doença? Doença na verdade, tipo assim, você sabe mais do que eu né? 

Doença é um viciado em droga, uma fama de certa forma, um alcoólatra. 

Mas tem cura? (E5). 

 

Essa última fala identifica o papel que a soberania e a verticalização que há entre 

relações de cuidado entre serviços e usuários. Há nessa expressão a identificação de um 

sujeito que não se vê capaz de responder sobre doença, já que supostamente não há 

conhecimento teórico sustentável para tal discussão, mormente por estar defronte a um outro 

que detém esse saber. Além disso, quando se posiciona, o usuário se refere ao uso de drogas 
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como doença sem cura, discurso que é recorrentemente sustentado pela ideia da drogadição e 

da abstinência como alternativa única de tratamento. Nesse sentido, a força da soberania, por 

esse ângulo dotado de arbitrariedade, necessita do princípio de força da resistência e da 

dissidência em que a desconstrução prevê a revisão da soberania do Outro e da palavra 

(MENESES, 2012). E para que essa se faça possível é preciso que existam meios de subverter 

a lógica dessa verticalização soberana e da hegemonia desses discursos. 

5.2.3.2.1 Subcategoria C.2.1: A rua não altera a forma de cuidar da saúde 

Por mais que alguns usuários se apropriem de certas estratégias para prevenção e 

manutenção de sua saúde, uma parte dos entrevistados relata que a rua não altera a forma de 

cuidar da saúde ou que não há um reconhecimento explícito por esses de demandas que 

estejam relacionadas apenas à saúde. 

Não, agora também, pô, eu sou alcoólatra, tá ligado? Dependente, tá ligado? 

Não é questão de tá vivendo...não altera nada não. Se eu tivesse me cuidado 

um pouco menos, não é questão de ter vivido 20 anos pelo mundão aí que 

vem o problema de saúde não. Tem pessoas que estão há 50 anos andando 

pra cima e pra baixo aí e não alterou em nada. A questão da gente não foi 

saúde só (E5). 

- Eu vou te fazer uma pergunta, pode? qual a diferença do luxo pro lixo?  

- Do luxo pro lixo? A vogal. [ri] 

- Só. No lixo eu como o melhor prato igual a esse daí ? oh meu deus, 

indiferente. O que manda é a humildade. E o respeito às outras pessoas. Só 

isso. (E6). 

 

Cada sujeito tem trajetórias muito diferentes, alguns deles nem consideram que 

houve sequer necessidade de prolongar ou mesmo iniciar o contato com os serviços de saúde. 

O discurso da maioria cita algumas instituições de serviço de saúde e da assistência, mas a 

maioria dos entrevistados relata não necessitar – ou simplesmente escolhem não procurar – 

desses serviços, apesar de transitarem por eles quando são encaminhados, na maioria das 

vezes, pelo CnaR, onde se centraliza a maior parte do cuidado. 

Nunca fui procurar nada, 13 anos morando na rua e eu nunca tive problema 

nenhum.Nunca passei mal. Nunca senti nada (E1). 

Nada, eu não busco nada. Eu agora busco erva medicinal. Eu faço meu 

remédio, que os médicos tão tudo com incompetência. Saúde: zero. Eu 

mesmo cuido. Se eu tô com dor nos rins eu vou ali e tiro um quebra pedra e 

cozinho com a latinha aqui e bebo (E6).  

Forma de se dizer, a única vez que precisei mesmo mais forte de toda minha 

história foi essa, entendeu, de procurar profundamente mesmo, entendeu?Pra 

procurar... Nunca procurei nada, quando eu conheci o pessoal daqui, eu fui 
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ao (hospital municipal de emergência). No carnaval. Quando eu estava com 

Tuberculose (E4). 

 

É perceptível que são históricos de falta ou inexistência de demandas que fossem 

identificadas durante o tempo em que as pessoas estiveram nas ruas, em que quase não houve 

procura nos serviços de saúde para sanar qualquer questão relacionada à saúde e que a busca 

da maioria deles parece se dar devido a uma urgência ou dado pontual de padecimento. Ao 

mesmo tempo, nota-se que ainda resta um reconhecimento de outras formas de cuidado 

consigo – ou similar desejo de operar certos cuidados e de se apropriar de um bem-estar – que 

não necessariamente estão vinculadas com a procura dos serviços ou que são impedidos 

devido a uma série de fatores, constituindo estratégias de sobrevivência dentro desse quadro 

de desvalorização deles mesmos e do outro em relação a eles. 

 

5.2.3.3 Categoria C.3: Demandas 

5.2.3.3.1 Subcategoria C.3.1: Pontual 

Grande parte dos discursos envolvem um encontro com os serviços de cuidado em 

saúde como pontual, devido a uma demanda específica. Há relatos de usuários que nunca 

passaram pelos serviços e que só o fizeram quando algo de considerável gravidade ocorreu, 

impondo a procura por auxílio ou encaminhamento. 

Eu só fui lá pra não ficar cego.Se eu não fizesse esses exames eu ia ter ficado 

cego (E1). 

Depois do meu problema que eu tive semana passada, elas cuidaram de mim, 

eu fiquei seis meses. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Nunca tinha 

ficado seis meses dentro de uma ambulância, dentro de um hospital (E5). 

Eu procurei quando eu fui ganhar neném. Olha, eu tive um filho na portaria 

do (Hospital), a Virgínia. Eu cheguei pra fazer a ficha e ela nasceu. O 

Matheus nasceu dentro do ônibus. Eu tinha acabado de fazer um programa, 

aí eu fui pegar o ônibus, minha bolsa estourou, aí o motorista tirou todo 

mundo do ônibus pra me trazer pra cá, aí ele acabou nasceu lá dentro (E2). 

Esse último relato demonstra a gravidade da situação que algumas pessoas estão 

submetidas por estarem em situação de rua, são condições precárias de cuidado que culminam 

em situações emergenciais e de riscos que assinalam o extremo desamparo que está presente 

nessas vivências. A hipótese para que algumas pessoas apenas procurem os serviços por 

demandas pontuais e emergenciais talvez seja o maior reflexo desse desamparo. O tempo para 

cuidar da saúde é diferente do tempo da sobrevivência e do tempo das ruas. 
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5.2.3.3.2 Subcategoria C.3.2: Pelo serviço 

Quando questionadas acerca do direcionamento das demandas em saúde, grande 

parte dos entrevistados caracteriza o encontro com o CnaR como um marco nesse processo de 

cuidado. Há uma significativa parcela desses usuários que começaram a se atentar para a as 

demandas em saúde ou que retomaram essa preocupação quando foram encaminhadas pelo 

serviço. Nesse momento foi que fizeram os primeiros exames e que realizaram 

acompanhamentos periódicos a partir desse contato e vinculação. 

Quando ela marca eu vou. Eu vou ali na praça ou ela vem aqui em casa. Ela 

traz o papel...Fazia uns dois anos que eu não fazia check up (E4). 

Quando eu tô me sentindo mal eu vou na garota da van ali, peço ajuda a elas 

ou então eu vou lá no (Hospital). Mas eu nunca fui. Elas que fazem tudo. Dei 

meu documento a elas e elas fizeram tudo. Só no dia dos exames que elas 

vieram me dizer “oh, amanhã exame hein?”. Aí eu ia (E1). 

 

Nesse sentido, cabe a reflexão sobre os motivos que levam os processos de cuidado 

que são direcionados pelo serviço que conseguem dar conta de uma significativa gama de 

necessidades em saúde dos usuários que atendem.  

Há um aumento de pessoas na rua em decorrência do agravamento da 

situação socioeconômica; e um gradual adensamento da teia de atendimento 

a essa população, abrindo espaço para sua visibilidade política. Tal processo 

revela o efeito dos problemas socioeconômicos sobre o habitante das ruas, a 

complexidade de fatores que o envolve, e sua captura nas redes dos 

movimentos urbanos sociais e políticos (FRANGELLA, 2009, p.67). 

Claramente há a questão do avolumamento da PSR e esse fator alarmante interfere no 

alcance do trabalho do CnaR e na visibilidade da atenção que é dada a essa população, porém 

ainda há inúmeros usuários ainda invisíveis a essas políticas de cuidado. Supõe-se que por se 

tratar de um cuidado mais aproximado com esses sujeitos é que o serviço do CnaR consegue 

atingir um grau de resolutividade importante na rede de saúde, contribuindo para o 

adensamento dessa teia de atendimento que ainda requer contribuição e intersetorialidade dos 

demais serviços. 

 

Classe D: Serviços referência envolvidos nas trajetórias de busca de cuidados 

5.2.4.1 Categoria D.1: Abrigo 

Os abrigos que os usuários frequentam são os principais interlocutores do cuidado 

que é feito com o CnaR. Para os usuários entrevistados o serviço tem um caráter de referência 

de cuidado, todos os usuários passaram pelo abrigo em algum momento, seja por demanda 
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própria “para dar um descanso”, seja por necessidade de algum quadro de saúde específico 

que necessite de um papel de maior cuidado que as ruas não conseguem ocupar. O acesso a 

essas instituições aparenta não ter complexidade – no que se refere à entrada no abrigo –, com 

exceção do tempo de estadia e de algumas regras internas para resguardar o pleno 

funcionamento da instituição e a garantia de cuidado aos usuários abrigados. 

O abrigo era muito bom, me ajudou muito. Porque eu estava precisando de 

um descanso da rua, as vezes a gente bebe, faz bastante besteira e no outro 

dia nem lembra. Bebia cachaça pura e as vezes nem lembrava o que eu fazia, 

mas o abrigo foi muito bom (E2). 

Eu fiz a cirurgia, mas eu não podia ficar na rua.Fiquei no abrigo.Fiquem 3 

meses no abrigo. Só saia na rua, dava uma voltinha, mas “não pode ficar na 

rua muito hein, não pode pegar poeira agora”.Não podia entrar poeira, 

quando eu tomava banho eu botava uma touca aqui ó, pra não cair sabão na 

vista (E1). 

 

O usuário recorreu ao abrigo pois reconheceu que precisava de cuidados 

excepcionais e que a rua poderia o deixar ainda mais vulnerável a certos riscos. A orientação 

que recebeu dos profissionais de saúde o auxiliou para exercer um autocuidado no seu pós 

operatório e também para procurar o abrigo para mediá-lo. 

5.2.4.2 Categoria D.2: Hospital público 

Durante as conversas com os usuários, os hospitais públicos estiveram referenciados 

nos discursos não por motivos de demanda espontânea dos usuários. As histórias que 

envolvem a busca de cuidados não mencionaram o hospital como uma referência preferencial, 

mas muitos usuários indicam essa instituição como o lugar de emergências que podem acessar 

quando não estão se sentindo bem. Também se referem as passagens pelo hospital para 

tratamento de enfermidades quando foram direcionados por outros serviços para esse cuidado. 

Não, eu não vou não. Eu só fui no hospital quando eu fui operar a vista e as 

garotas me levaram. Fui operar a vista e fazer exame de vista, operar a vista. 

Aí elas me levaram, lá eu fiz exames de sangue, exame de cabeça, exame da 

próstata, fiz tudo (E1). 

Eu fiquei com zika, eu fui pro (hospital municipal de emergência) umas três 

vezes (E2).  

Se você chegar ali na van e falar que você não tá bem de saúde elas vão lá te 

levar no hospital (E1). 

(Hospital), mais perto. Quando passava mal eu ia pro (Hospital), né, mas 

meu contato agora é esse negócio de consultório na rua (E4). 

 

A hipótese que pode ser levantada em relação a não procura da emergência mesmo 

em demandas que seriam coerentes para essa escolha talvez tenham a ver com o vínculo 



98 
 

significativo que os usuários têm com o serviço do CnaR e a preferência por sua procura. 

Possivelmente a escolha de ir aos hospitais por encaminhamento ou acompanhamento do 

serviço seja uma conveniência mais relevante para os usuários em que a flexibilização das 

condutas podem facilitar o acesso e resolução dos problemas de saúde. 

5.2.4.3 Categoria D.3: Consultório na rua 

Diante desse exposto é inegável a importância do serviço do CnaR no cuidado a 

PSR, o que foi claramente destacado pelos entrevistados e pelas discussões de categorias 

anteriores. Nas narrativas, o serviço esteve presente unanimente como precursor desse acesso 

dos usuários na construção de sentidos de cuidado dentro das possibilidades de cada sujeito e 

dos recursos disponíveis para exercer o trabalho. A premissa que pode ser justificativa para 

esse vínculo consolidado é que o serviço é feito na rua – a qual é caracterizada como um 

espaço de cuidado possível –, configurando um setting que comporta condições concretas sem 

que as ações sejam delimitadas (EQUIPE POP RUA e ENATIVOS, 2014). 

Ah eu tenho ido em lugar nenhum não. Geralmente eu procuro aqui o 

consultório deles da rua (E5). 

Não, eles só me viam doidona de cachaça, descalça, largada na praça. Aí eu 

engravidei da Ana, ficava dormindo no banco, só cachaça debaixo do meu 

braço, não queria saber de outra coisa, entendeu? Se alguém vinha falar 

comigo, eu não queria falar com ninguém, foi assim que me conheceram 

(E3). 

 

Nesse setting, intervenções de diferentes gravidades são atendidas, mas o que parece 

ser ainda de maior relevância é a importância que esse serviço parece ter para a maioria dos 

entrevistados, marcado pela característica da baixa exigência é um serviço que mesmo em 

situação de crise e de riscos se compromete ao cuidado implicado com os usuários. Segundo o 

coordenador do programa Consultório de Rua de Recife em entrevista ao DSS Brasil, 

Genivaldo Francisco essa característica é realmente essencial para o vínculo que é 

estabelecido entre usuários e equipe: “O que contribui para a receptividade das pessoas 

atendidas é que esse é um trabalho de baixa exigência ao usuário e com o foco no desejo de 

querer mudar. Não se tem a obrigatoriedade. O desejo voluntário é uma premissa adotada” 

(FELIPE, 2015).  

5.2.4.3.1 Subcategoria D.3.1: Reconhecimento de autocuidado dos usuários 

A expressão das narrativas indica um vínculo que é continuamente construído e que 

depende – para a sua constituição – de uma ideia que pode ser vinculada a hospitalidade 

incondicional, sem precedentes. Trata-se do acolhimento do outro, independente das 
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condições – por exemplo, bêbado, sem querer conversar, xingando ou em qualquer outro 

contexto que possa gerar a impossibilidade dessa recepção. O CnaR é um serviço que 

demonstrou – pelos discursos dos usuários – importante papel na mediação dos encontros – 

com as ações de saúde – e que atua na abertura dos caminhos que possam coincidir com as 

demandas e necessidades dos usuários.  

Porque muitas pessoas pensam que porque mulher mora na rua, mulher é 

puta, mulher é vadia, mulher da pra um da pra outro. Não. E quando eu 

conheci a Dra (CnaR) “eu posso fazer um teste de HIV em você?” “pode 

fazer”, eu não tenho isso.Não, porque assim, toda quinta feira tem aquele 

teste, o teste rápido. Agora quinta feira eu vou fazer, eu faço. Ano em ano eu 

faço.Eu me cuido, entendeu como? Então eu me cuido, porque eu tenho 

muito medo de pegar doença, eu tenho pavor (E3). 

De lá quando me encaminhou pro hospital eu saí eu já tava curado, mas eu 

fiquei tomando remédio um mês ainda, na pista aí, na rua, né. Mas tudo 

certinho (E5). 

Assim questão de reclamar, eu só tenho a agradecer a galera aí, tem que dar 

uma melhorada pra mim ficar, ver a copa na rua esse ano (E4). 

 

Já foi notável até então que a partir do momento em que conheceram o serviço ele 

passa a ser considerado por muitos usuários o principal e exclusivo mediador de cuidados em 

saúde. Por meio do acolhimento pelo serviço às demandas dos usuários é configurada 

processualmente uma noção de legitimação e reconhecimento do papel dos serviços na vida 

dos usuários. Porém, para além de auxiliar a resolução das demandas, é importante pensar na 

possibilidade que esse serviço possa incitar o reconhecimento do desenvolvimento e 

apropriação do autocuidado. Nesse sentido, poderia haver um impacto nos fluxos dos usuários 

a partir da autoria dos usuários atendidos nesses processos de cuidado, permitindo 

hipoteticamente que outros usuários desassistidos possam também se vincular ao serviço.  

5.2.4.3.2 Subcategoria D.3.2: Mediação de uma transição 

O CnaR acompanhou de perto a transformação da relação com uma das usuárias em 

acompanhamento. A relação que antes era de cuidado passou a ser profissional, quando a 

usuária passou a trabalhar na equipe como agente social. Segundo art. 4º da portaria nº 122 

“Entende-se por agente social o profissional que desempenha atividades que visam garantir a 

atenção, a defesa e a proteção às pessoas em situação de risco pessoal e social, assim como 

aproximar as equipes dos valores, modos de vida e cultura das pessoas em situação de rua” 

(BRASIL, 2011). Essa categoria desempenha um papel singular nesse projeto pelo diferencial 

da vivência com a PSR, a partir de um trabalho que se desenvolve por uma visão pertinente 

desse contexto (CARVALHO et al., 2015).  
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Na verdade eu conhecia já alguns profissionais que antes eram do CAPS, 

eles eram tipo um consultório também, mas não te trazia saúde, trazia 

camisinha, ensinava mais ou menos como a gente evitava pegar doença, 

dava canudo pra usar a droga, porque a gente pode pegar uma tuberculose, 

alguma coisa assim. Aí um dos profissionais continuou atendendo, aí eles 

acreditaram em mim, não sei porque. Porque eu vivia xingando eles e aí do 

mesmo jeito e abriu o edital e aí por indicação eu fui selecionada, eles 

apostaram em mim e eu tô aí (E2).  

 

No caso dessa usuária, o fato dela já ter estado em situação de rua potencializa 

consideravelmente não só o trabalho e vínculo construídos no contato com outros usuários – a 

partir da mediação e apoio que se faz possível pela sua figura familiar aos usuários atendidos 

pelo serviço com os quais ela compartilhou por anos o mesmo território –, mas também o 

próprio desenvolvimento de cuidado consigo mesma, segundo relatos.  

5.2.4.4 Categoria D.4: Comunidades Terapêuticas 

Alguns discursos revelam demandas específicas como é o caso da internação. Essa 

predileção ao serviço tem significados que por vezes parecem ambíguos em relação à natureza 

da decisão por esse tipo de cuidado estar geralmente envolvido com processos de privação e 

outras condutas que contramão da política oficial de RD preconizada pelo SUS (TÓFOLI, 

2015). 

Não, eu pedi...a juíza falou “quer ver tua filha? Procura alguma coisa pra 

mudar sua vida...para de beber, usar droga”...tentei. Já fiquei num abrigo, 

num negócio de droga. Tentei. Eu fiquei na...é...como fala? Casa de 

recuperação. Eu [...] assembléia de deus. (E3). 

 

É possível que seja uma demanda genuinamente escolhida pelo indivíduo, mas há 

casos, como o desse exemplo, em que a demanda é institucionalizada ou mesmo condição 

para que o sujeito usufrua de certos direitos. A decisão por comunidades terapêuticas ainda é 

muito comum entre os usuários de álcool e outras drogas, principalmente, por ser difundida 

em sua aparente resolutividade. 

5.2.4.5 Categoria D.5: Instituições acessadas circunstancialmente 

5.2.4.5.1 Subcategoria D.5.1: Bombeiros 

O bombeiro também foi citado como uma via de acesso para cuidados em saúde, 

porém especificamente em caso de extrema urgência. 

Eu ligo pro Bombeiro, mas só quando tô morrendo, só morrendo, porque 

esses bagulho aí, tá ligado, é furada... cê chega lá, hã, cê só vê a caneta 

cantando, e cê continua morrendo. (E6) 
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Esse relato identifica os bombeiros como um recurso que pode ser acionado pela 

PSR em casos emergenciais; além disso, denuncia a forma com que a burocratização dos 

serviços afeta essas pessoas e que pode ser, inclusive, motivo de desvinculação. Outra 

reflexão que se faz necessária é que para além de ser uma escolha adotada por alguns usuários 

em situações de emergência, esse recurso – especificamente quando está voltado ao 

atendimento solicitado pela PSR – pode apresentar queixas relativas à forma com que a ação 

dos profissionais pode ser dirigida a esses usuários. Há de se considerar a realidade perversa e 

precária em que muitas pessoas que estão na rua são desconsideradas e estigmatizadas pelas 

unidades emergenciais (PONTES, 2009). 

5.2.4.5.2 Subcategoria D.5.2: Serviços Universitários 

O campus da Universidade desse município oferece o acesso à saúde pela clínica 

social. Há o atendimento de um setor de tratamento específico de DST e tratamento 

odontológico. Sendo que esse último possui requisitos para acessar este serviço que 

certamente dificultam o acesso à PSR: Documento de identidade e CPF. Quanto ao setor de 

DST não foram encontradas especificidades para atendimento.  

Onde fui procurar o serviço de saúde aqui? Fui na faculdade, na 

Universidade. É, tem que ir lá amanhã (E5). 

Uma época quando eu peguei gonorréia eu tive que tomar benzetacil na 

Universidade Eu tinha um conhecido que trabalhava lá e me atendeu sem 

documento, porque é difícil você ser atendido num posto de saúde, qualquer 

lugar né, sem a documentação. Aí como ele já me conhecia há muito tempo 

eu contei pra ele e ele me atendeu. Aì eu tomei (E2).  

 

Outros serviços de saúde também são oferecidos pela Universidade para a 

comunidade. Pelo relatos parecem se tratar de serviços que conseguem atender as 

necessidades da PSR devido a uma considerável disponibilidade de acesso. No caso da E2 

esse acesso foi facilitado pelo vínculo profissional que permitiu a flexibilização de uma 

exigência institucional, mas em comparação com outros relatos é notável que há essa 

adaptabilidade entre os serviços acessíveis. 

5.2.4.5.3 Subcategoria D.5.3: Serviço Privado 

Quando questionados a respeito de instituições de cuidado alguns entrevistados 

citaram a utilização de serviços privados em experiências de tentativas de cuidado em saúde 

como se fossem de certa forma almejados ou que pudesse conceder algum tipo de privilégio 
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ou como se de alguma maneira fosse de um acesso mais fácil até que do serviço público de 

saúde, “a relação público-privado se mistura no cotidiano do povo da rua” (ROSA, 

CAVICCHIOLI e BRÊTAS, 2005, p.577).  

Tô precisando de arrancar meus dentes, eu tenho um documento que 

comprova, tá guardado ali. Paguei pra arrancar essa merda desse dente pra eu 

fazer uma sorriso legal, pra mim fazer a merda da prova de letra, porque eu 

esqueci o número do telefone, não me atenderam... quê isso??? dei um 

bicudo na lata de lixo lá, que ela quebrou quase o vidro. Dei! O segurança 

veio em mim eu dei-lhe um chute na canela. Pum. Deitei ele, porra. Não 

fode. Paguei meu irmão (E6). 

 

Não tem como procurar, porque eu sou sozinha, eu sou sozinha com meus 

filhos, não tem como procurar cuidar da saúde. Porque eu ganho 400 reais do 

aluguel social, 200 reais do aluguel, 100 reais da luz, o resto é 100 reais, 

como que eu vou procurar? (E3). 

 

As tentativas relatadas nesses exemplos denotam acontecimentos concomitantes à 

falta de recursos e a ineficiência dos mesmos. Os casos mesclam uma procura pelo serviço 

privado como uma tentativa de resolução aparentemente eficaz devido ao recurso financeiro, 

que no caso da PSR é escasso e limitante. 

5.2.4.5.4 Subcategoria D.5.4: Conselho tutelar 

O diálogo com as duas mulheres entrevistadas passou muitas vezes por questões 

interseccionais em relação à vulnerabilidade associada à situação de rua e suas peculiaridades, 

“viver na rua, para as mulheres, perpassa pela necessidade de construírem relações que 

assegurem a viabilidade da sua vida cotidiana, uma vez que sozinhas são mais vulneráveis às 

violências presentes na rua” (ROSA e BRÊTAS, 2015, p.276). Esses riscos e vulnerabilidades 

estão em suma associados a questões de violência, mas sobretudo nos discursos apareceram 

situações de inúmeras gestações, ausência de acompanhamento pré-natal, partos desassistidos 

e a presença do conselho como instituição que rompe esses vínculos por justificativa jurídica. 

Assim eu vim morar na rua no dia que eu perdi meus filhos pro conselho 

tutelar. 3 filhos. Uma tá comigo que fugiu ano passado e os outros foram 

adotados. Aí eu passei a usar crack, ai cara meu deus. Ah... morar na rua, 

como eu vim morar na rua? Aí depois que o conselho tirou meus filhos de 

mim. Não tem como não chorar (E3). 

 

O fato de ocorrer a intervenção do conselho é devida a uma função jurídica de 

assegurar o bem estar de crianças e adolescentes em risco, tendo em vista o que está firmado 

pelo item II art. 70-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em que se destaca a 
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importância do Conselho Tutelar em articulação com órgãos públicos (Poder Judiciário, do 

Ministério Público, a Defensoria Pública, os Conselhos de Direitos da Criança e do 

Adolescente e as entidades não governamentais) visando ações de promoção, proteção e 

defesa dos direitos da criança e do adolescente (ECA 8069/90). O que se destaca nesses 

trechos das entrevistas é que por vezes as institucionalidades não preveem ou não se atentam 

aos riscos e prejuízos dos familiares em igual ou pior condição de vulnerabilidade e inclusive 

pode ser uma motivação para que a PSR permaneça em indefensibilidade e privação desses 

direitos das crianças e suas famílias em situação de rua. 

 

Classe E: Os encontros e desencontros com os serviços 

5.2.5.1 Categoria E.1: O acesso aos serviços de saúde 

Diante dos encontros e desencontros citados com os serviços que se referem ao 

cuidado da PSR de forma direta ou não, é preciso avaliar de que forma esse acesso é previsto 

pelas políticas públicas e como ele é feito, tendo em vista que geralmente “as políticas 

públicas voltadas a essa população são basicamente compensatórias, assistencialistas, raras 

vezes visam um projeto de inclusão social” (ROSA, CAVICCHIOLI e BRÊTAS, 2005, 

p.577).  

5.2.5.1.1 Subcategoria E.1.1:  Burocratização e Morosidade do atendimento 

É notável a necessidade de reavaliação permanente das intervenções sociais que – 

supostamente – são recorridas para aliviar o sofrimento dos sujeitos “vulneráveis”, mas que 

correm o risco de resultar em sua intensificação (PUSSETTI e BRAZZABENI, 2011). É o 

caso, por exemplo, de intervenções que os serviços ainda insistem em conduzir baseados em 

condutas protocolares e burocratizadas. Essa realidade é reflexo de uma centralização que visa 

a racionalização e almeja uma suposta eficiência dos serviços, racionalidade despreocupada 

com a melhora da qualidade da prestação de serviços em saúde em detrimento da preservação 

de interesses alheios aos objetivos organizacionais, configurando uma lógica burocrática 

(JUNQUEIRA e INOJOSA, 1992). Além do que, “a forma normativo-burocrática de operar 

os processos de trabalho em saúde, aprisiona a energia transformadora produzida de relações 

construídas no dia a dia do serviço entre os próprios trabalhadores e destes com os usuários” 

(FRANCO e MERHY, 2006, p.139). Além disso, essa situação se complexifica na medida em 

que há falta de integralidade entre a rede, o que faz com que os sujeitos sejam constantemente 

expostos a reencaminhamentos ou readaptações a modos de funcionamento que caracterizam 

um fluxo de rede que destoa do fluxo das ruas.  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
https://www.sinonimos.com.br/indefensabilidade/
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Ah, mas tem lugar aí onde você vai, eles chega, puxa seu olho assim, tchan, 

faz uma pergunta, qual o seu nome? tchan, já bateu a receita, bebe esse 

remédio aí. Tá consultado, já. Que consulta é essa? Nem cachorro a consulta 

é assim. Aqui, ó - indica o cachorro - cuido muito bem. Não tem um 

carrapato, né, meu amor? (E6). 

 

[...]F: E tem algum lugar no serviço de saúde que você foi e eles te passaram 

para outro lugar? E6: Vários. F: Você não conseguiu... E6: vários, vários. 

Todos os que tem aí. Um pula pro outro, outro pula pro outro, pula pro 

outro... e vai pulando, igual sapo. E, nisso, o soro tá comendo [risos]. O 

cadáver resistindo… 

 

Expliquei que não tava enxergando com a vista... tá embaçada…[...] Mas 

demorou quase 6 meses pra conseguir uma vaga pra mim.Aí ela avisou e 

falou que tal dia tinha que ir lá. Aí tomei banho, troquei roupa e fui lá. Aí eu 

voltei lá, tomei banho e fiquei esperando a van vir me buscar. Não foi tão 

difícil, mas também não foi tão fácil. A minha vez chegou… “agora chegou 

sua vez”, eu fui lá 5 vezes, fazer exame, direto. Primeiro tem que pegar 

autorização lá naquele prédio do lado de cá (UBS) e aí depois fui lá pra 

aquele hospital do olho pra operar (E1) 

 

É evidente que as burocratizações do SUS são destacadas pelos entrevistados, 

enfatizando-se as longas filas de espera, os vários encaminhamentos, a ausência de serviços 

suficientes que consigam viabilizar a associação entre as demandas e as ofertas de cuidado. O 

que deve ser ressaltado é que a PSR tem uma outra forma de conseguir se encaixar nesses 

cursos. No caso dessa população, a existência de processos lentos de gestão do cuidado 

permeado por tentativas e readequações é diretamente influenciado pela dinâmica em que 

vivem na rua que levam um outro tempo para acompanhar. 

5.2.5.1.2 Subcategoria E.1.2: Rompimentos dos vínculos institucionais 

Essas burocratizações são encontradas em vários discursos juntamente com uma 

série de rompimentos com vínculos institucionais, “o que temos hoje diante dos olhos é, de 

fato, uma vida exposta e como tal a uma violência sem precedentes, mas precisamente nas 

formas mais profanas e banais” (AGAMBEN, 2002, p. 121). 

Nem eu... nem eu.. Oh, eu não vou lá, a pasta tá guardada lá atrás. Agora eu 

não vou lá não, tô cansado. Andei a noite inteira catando lata, pra dar 2kg e 

900 gramas. Sabe quanto deu? Fala.. F: Quanto? R: 9 reais [ri], a noite 

inteira. Não dormi até agora. Mas eu corri atrás, não prejudiquei ninguém 

(E6). 

 

O entrevistado E5 também se refere a esse rompimento em relação ao hospital onde 

estava realizando tratamento de tuberculose quando aparentemente recebeu alta. 
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Aí... depois disso, me soltaram no (hospital municipal de emergência), foi 

isso que afetou minha saúde. Foi isso que me afetou. Esse otário, eu falei pro 

cara que eu tava com o médico, o Zé Renato,o José Ricardo, é o nome dele. 

Tratamento da tuberculose é 6 meses, aí eu fiquei na rua mais uns dez 15 

dias. Piorou mais ainda. Saí de lá e fiquei fraco. E aí de vez em quando dói o 

pulmãozinho assim...Eu estava com tuberculose, constataram que eu estava e 

depois me soltaram. Deveriam“ me soltar” mais na frente, uma condição 

melhor, porque várias pessoas faleceram na minha frente no  (hospital 

municipal de emergência) mesmo, pô.. Saúde precária [...]. 

 

Nesse caso, não se sabe os motivos para que a sua alta acontecesse e mesmo que ela 

fosse necessariamente dada por avaliação médica é notável a falta de esclarecimento do 

usuário quanto ao seu quadro ou mesmo um direcionamento para que ele fosse acompanhado 

depois de recebê-la. Sobretudo, parece se tratar de um pedido de acolhimento devido às 

afetações e aos sentimentos de desamparo e de vulnerabilidade. A situação é próxima da 

história narrada e previamente citada pelo E1, depois de realizar uma cirurgia oftalmológica. 

Tanto o tratamento da tuberculose quanto a referida cirurgia exigem um cuidado redobrado no 

acompanhamento, ainda mais quando se está em situação de rua. A diferença é que E1 foi 

orientado a ir até um abrigo onde já possuía vínculo para repousar, se alimentar 

adequadamente e ser acolhido durante esse período de recuperação. O que E5 se queixa está 

relacionado a falta desse acompanhamento, o que causou revolta e rompimento do vínculo 

com o hospital em que fez tratamento quando eles o “soltaram”. 

5.2.5.1.3 Subcategoria E.1.3: Disponibilização de recursos 

Ainda se referindo ao seu local de tratamento da tuberculose, o E5 cita uma 

resolução pensada autoralmente que alarde essa escassez de recursos para cuidado das pessoas 

em vulnerabilidade. Ele relata que o serviço com o qual possui vínculo (CnaR) deveria ter um 

carro disponível com recursos para acompanhar pessoas com tuberculose. Supostamente essa 

sugestão se deu devido ao que, segundo o seu encontro com o serviço de saúde, ele 

considerou um tempo escasso ou insuficiente de um tratamento ideal. Além disso, parece 

inclusive que ele gostaria que o tratamento fosse realizado exclusivamente com a equipe de 

CnaR, alí mesmo, na “pista”, próximo ao seu território. 

Que eu acho que assim, lá precisava sabe de que? ter um um carro alcance de 

vocês mesmo na pista, pra continuar o tratamento pra tuberculose, pouquinha 

coisa, fica lá uns 5 meses, precisava de mais, entendeu? Ninguém tem culpa 

de nada não (E6).  
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A manifestação desse desejo de ser cuidado revela a importância das práticas dos 

serviços de saúde serem cada vez mais aproximadas de seus usuários e atentos às demandas 

que podem ter outros sentidos atribuídos camuflados de uma preocupação supostamente 

vinculado à saúde e doença. Essa alerta está associada ao que se almeja numa relação 

intercessora do trabalho vivo, essa permite a interação, a construção conjunta do projeto 

terapêutico, considerando a singularidade do usuário e aproximando as atividades de trabalho 

e produção do cuidado às suas reais necessidades (FRANCO e MERHY, 2012).  

5.2.5.1.4 Subcategoria E.1.4: Sensibilização dos serviços 

Nesse sentido de pensar em uma relação intercessora do trabalho vivo em saúde é 

importante destacar a ideia da sensibilização dos serviços e profissionais que o compõem para 

construir relações com os usuários e a comunidade a partir do que é supostamente impossível, 

a hospitalidade incondicional. Sabendo que se trata de algo a ser vislumbrado que se dá de 

forma processual. A hospitalidade se dá de impossibilidade em impossibilidade é um 

acolhimento poiético que exige uma preparação que inclui espera, silêncios e pausas 

(MENESES, 2012).  

Tudo se passa como se a hospitalidade fosse o impossível: como se a lei da 

hospitalidade definisse essa própria impossibilidade, como se não se pudesse 

senão transgredi-la, como se a lei da hospitalidade absoluta, incondicional, 

hiperbólica, como se o imperativo categórico da hospitalidade exigisse 

transgredir todas as leis da hospitalidade, a saber, as condições, as normas, 

os direitos e os deveres que se impõem aos hospedeiros e hospedeiras, aos 

homens e às mulheres que oferecem e àqueles e àquelas que recebem a 

acolhida (DERRIDA, 2003, p.69). 

 

Ah o tratamento é o mermo pra mim pras outras pessoas [..] as pessoas 

chegam, chegam, chegam [...]tira raio x, fala com o enfermeiro também. Fui 

fazer raio x no (hospital), demora seis meses pra fazer um raio x. Tá maluco? 

A dra. menina aqui que fez mais rápido, agilizou (E5).  

O acesso pode – e deve – ser facilitado por atores importantes na discussão de 

possibilidades diante da ausência de condições para acolhimento e atendimento integral e 

incondicional à PSR, ressaltando a importância dessas transgressões. Também é importante 

salientar que para esse diálogo as transgressões que se fazem possíveis nos coletivos são 

imprescindíveis para a reformulação dos serviços como, por exemplo, as ações de 

associações, federações e movimentos sociais que procuram efetuar rupturas nessas barreiras, 

a partir de um importante processo de avaliação das instituições a partir de intervenções 

disponíveis em seu funcionamento, colocando essas instituições em jogo (ASSUMPÇÃO, 

2016). 
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A transgressão humaniza-nos, situa-nos num plano superior ao da pura 

animalidade, por isso, a ideia de transgressão não deve entender-se como dar 

rédea à transitividade. Naturalmente, contribui para transformar a amizade 

numa ascese. É a elevação da hospitalidade, segundo o pensamento de 

Derrida. A hospitalidade é uma excelência ou elevação da amizade. É uma 

‘ascese’ (MENESES, 2013, p.450). 

 

A aposta teórica principal está relacionada ao que está instaurado na micropolítica 

das relações e na potência da amizade - no sentido de entrega aos encontros - no acolhimento 

que pode ser construído mesmo nos espaços institucionais tradicionais e na transgressão das 

burocratizações que impedem que ele aconteça.  

Eu procuro a Dra. (médica do CnaR), lá na unidade. Só falo com ela. É 

minha Dra. Esses dois exames, eu fiz com ela ( mostra os exames).Eu fiz 

exame de sangue, urina, fezes, hepatite, HIV. Vou operar dia 25 agora e 

novembro dia 3 (E4). 

Olha, foi um agente, que conseguiu ganhar, assim, um cantinho de queijo. 

Fez amizade... e aí, através dela, eu fui conhecendo outro. Aí eu conheci o 

psicólogo [ri], ele veio me consultar, eu que consultei ele. [ri] Aí eu ganhei 

amizade deles tudo. Mas, eles trabalham até direitinho, mas os médicos... 

que não tão fazendo nada, só tão recebendo. Eles trabalham, eles dão duro. 

Esse pessoal aí dá duro, dá duro mesmo (Referência ao serviço do CnaR pelo 

E6). 

 

Sendo assim, é preciso pensar em ganhar o cantinho de queijo pelo acolhimento 

absoluto do outro “proferir o «sim, vem» originário, antes de formular qualquer questão, de 

pedir contas, ou de dizer o que quer que seja: porque o outro chegou sempre já sem avisar, 

sem convite e sem horizonte de espera possível” (ZAGALO, 2006, p. 318). Essa esfera está 

relacionada não só à chegada do outro para ser acolhido, mas também ao quanto ele suporta 

passar pelas barreiras de acesso para ainda sim insistir nesse acolhimento e em continuar 

dependendo dessa hospitalidade. 

No caso da PSR essa expectativa se refere integralmente à satisfação do atendimento 

das demandas em relação à disponibilidade e hospitalidade dos serviços e os profissionais que 

os compõem. Portanto, essas reflexões admitem repensar a as formas de assistência a essa 

população, sabendo que a Lei da hospitalidade requisita em seu fundamento ético e na sua 

impossibilidade repensar o cosmopolítico, a realidade regulada pela soberania estatal e pela 

relação aos cidadãos, para além do aspecto político (BERNARDO, 2002).  

Fui muito bem tratado, bem tratado pra caramba. Mas eu chegava lá tinha 

tomado um banhozinho, colocado uma roupa limpa. Aí as meninas falaram 

“ah, ele é morador de rua, tá ficando cego” aí ele me mandou praquela sala 

lá. Aí botaram aparelho, outro aparelho, pra olhar a vista, aí ele fazia, olhava 
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pra garota do lado dela e “ele consegue assinar?” Aí ela falou”consegue sim” 

Aí eu assinei o papel lá. Aí pronto, ele falou que daqui uns dias eu ia voltar 

lá de novo pra fazer outro exame (E1).  

 

Apesar da hospitalidade ter a princípio ter acontecido, a profissional de saúde em que 

foi demandado um cuidado pareceu não ter se referido diretamente ao usuário, fazendo 

perguntas relacionadas a ele à profissional do serviço do CnaR como referência que o 

acompanhava naquele atendimento. O usuário foi colocado em uma posição passiva diante do 

próprio cuidado, cumprindo previamente as condições mínimas esperadas para ser atendido: 

ficar limpo (como já foi referido em sua narrativa que é aquilo que ele considera como saúde). 

Essa condição já se contradiz ao que é considerado como hospitalidade absoluta, já que ela de 

forma incondicional acolhe o outro dissociado de qualquer pertença, no registro do instituído 

ou da condicionalidade (BERNARDO, 2002). 

Lá no (hospital municipal de emergência) muitas vezes. Eu só era atendida 

bem quando estava com alguém, porque eu já fiquei abrigada também né. Só 

quando alguém do abrigo me levava que eu era atendida. Quando eu ia sem 

ninguém e sem documento eles ficavam me fazendo ficar esperando, as 

vezes eu acho que eles faziam isso porque sabem que a gente não tem muita 

paciência e a gente acaba indo embora (E2).  

 

Essa sensibilização que é um recurso possível aos serviços para tentar mediar o 

cuidado permeado pela intersetorialidade é, segundo os usuários, um elemento importante 

para a resolução de suas demandas, mas que sinaliza uma falha considerável da necessidade 

da pessoa que está em situação de rua estar acompanhada de alguma instituição para receber 

os cuidados devidos.  

5.2.5.1.5 Subcategoria E.1.5:Responsabilização entre usuários 

Além do destaque do comprometimento amplo dos serviços há ainda as falas dos 

entrevistados que ressaltam a responsabilização do cuidado entre os próprios usuários. 

Pra ter saúde, pra melhorar pra gente aqui na rua? Eles ajudam sim, tem uns 

que não vai. Muitos aí, eles pegam o papel, vai lá, marca exame e ele não 

comparece. Pra mim tá de bom tamanho, pra melhorar o povo da rua tem que 

ir. A mulher marca e não vão...Se você precisar de ajuda também pode 

chegar em qualquer abrigo aqui, tem um abrigo lá embaixo, tem um aqui 

(E1). 

Quem quer também né. Tem muitos que tão na rua que não querem fazer 

nada (E4).    

Quem não vai é porque não quer. Se eu passar aqui eu vou lá e peço ajuda a 

elas mesmo. Se eu não tô legal, eu enxergo pouco e não sei o caminho, elas 

me levam lá. Pra mim tá de bom tamanho, mas a rua né bom não (E1). 
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A responsabilização entre os usuários pode ser vista como um reconhecimento 

legítimo sobre não haver relação direta entre estar em situação de rua e ser descuidado 

consigo mesmo; também pode ser olhado um cuidado que eles possuem uns com os outros 

dado o discernimento sobre a importância do cuidado em saúde, principalmente para eles que 

estão em situação de vulnerabilidade extrema. Porém, também pode ser vista uma espécie de 

compulsoriedade do cuidado, discurso que por vezes é proferido pelos serviços, não 

reconhecendo o tempo e necessidade de cada usuário para optar ou não por se cuidar e de que 

forma faz isso. 

5.2.5.1.5 Subcategoria E.1.6:Organização entre pares 

Durante a inserção no campo foi possível valorar a importância do cuidado entre 

pares. Os usuários atendidos pelo cuidado que os próprios usuários tem entre si e como são 

fonte de informação inclusive para encontrar pessoas que haja necessidade da equipe entrar 

em contato. Além disso, o relato de E2 permite perceber que após sair da situação de rua e se 

estabelecer, passou também a ser mediadora do cuidado dos seus pares, afirmando a 

efetividade do vínculo para constituição de processos de cuidado. 

Sim, depois do trabalho encontro algumas pessoas, ontem mesmo uma 

amiga minha foi lá em casa, ela ainda está usando crack. Aí ela vai lá em 

casa, as vezes vai lá toma banho e come alguma coisa. as vezes tem um 

senhor, o senhor Roberto, ele senta lá em frente de casa, ele sabe que eu faço 

comida e deixo um pratinho com ele. Aí como ele sabe ele já fica lá 

esperando. Se eu pudesse ajudava todo mundo, mas meu salário é pouco, 

entendeu? Aí de vez em quando eu dou uma ajudinha só quando eu posso e 

pra quem eu conheço (E2).  

  

Essa referência de cuidado entre pares pode ser relacionada à hospitalidade 

incondicional. No caso de E2, a partir de sua interioridade, a hospitalidade se deu no encontro 

entre iguais, não houve portanto nenhuma condição ou artifício para que ela concedesse o seu 

espaço e sua disponibilidade para ajudar o outro. A hospitalidade retificou a esfera do “nós” 

pois é um encontro com os outros marcado pela interioridade do anfitrião e da alteridade do 

acolhimento (MENESES, 2012). A sobrevivência é compartilhada, assim como a 

hospitalidade. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os processos que constituem os cuidados em saúde para a PSR compreendem uma 

composição de diversos fatores que influenciam na sua múltipla compreensão. Esses foram – 

ao longo da pesquisa – tematizados, categorizados e debatidos, tendo como foco a sintetização 

daqueles mais significativos para a assimilação do fenômeno da situação de rua com a 

articulação de políticas públicas para seu cuidado. O que foi considerado mais marcante foi o 

fato de terem sido informações que dialogaram explicitamente com o conteúdo das narrativas 

dos próprios usuários que se encontram nessa situação, denotando a fidedignidade das 

reflexões para se repensar as práticas em saúde. 

Os fatores sumarizados a saber que foram identificados pelas reflexões presentes na 

pesquisa como propostas de entendimento dos processos de cuidado à saúde pela PSR são: os 

(1) cuidados em saúde e os (2) encontros e desencontros com os serviços estão intimamente 

relacionados às (3) dinâmicas relacionais e do território e a (4) disposição dos serviços para 

atender às necessidades de saúde da população. Necessitando, nestes termos, da garantia de 

direitos e cidadania, principalmente, por meio do acolhimento previsto pelo SUS e outras 

ferramentas que conduzem à gestão do cuidado e que permitam que haja um genuíno ato de 

(5) hospitalidade incondicional vinculado à necessidade de destituição do (6) homo sacer 

para a efetivação desses direitos.  Essa é a síntese das reflexões apresentadas, os quais 

compõem um compilado de discussões a seguir.  

No capítulo 1, Afetações de um percurso: vivências em Saúde Coletiva, é 

apresentado o conteúdo abrangente da dissertação que permeia toda a discussão ao longo dos 

capítulos. Foram retratados aspectos históricos que estão direta e indiretamente envolvidos 

com a organização das práticas de saúde e as diferentes percepções relacionadas à clínica 

ampliada para o cuidado da PSR. Os temas retratados nesse capítulo abordam 

minuciosamente o papel social desses sujeitos inseridos em uma lógica incongruente com 

suas demandas e necessidades, marcados por privações históricas de direitos e cidadania. 

Critérios esses de representação da invisibilidade acometida por essa população bem como 

sua influência nos seus processos de cuidado que estão permeados por essas demandas e 

necessidades, bem como concepções de saúde e doença, temas retomados no capítulo 3, 

Perspectivas sobre o cuidado à saúde das pessoas em situação de rua. 

O processo que envolveu o capítulo 2, Olhando o caminho – ou sobre o percurso 

metodológico, permitiu a disposição de considerações acerca do processo de imersão no 
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campo prático da pesquisa realizado em território com os sujeitos que nele circulam e em 

diálogo com os serviços que dispõem de práticas para seu cuidado. Essa rica experiência foi 

resultado da noção da importância de investigar questões que concernem a um público 

construindo reflexões juntamente com ele e não de forma isolada ou distante de suas 

realidades. A escolha que permeou esse percurso enveredou toda a discussão presente na 

pesquisa, inclusive a ideia de embasar esses rumos nas principais pontuações que também 

foram destacadas no capítulo 3 que envolvem a dinâmica relacional do cuidado com vistas ao 

contato aproximado com as realidades, a liberdade de escolha no tratamento, o interesse pelas 

histórias de vida, a importância de reconhecer as demandas e, sobretudo, o vínculo. Ainda 

nesse capítulo, o processo saúde-doença-cuidado é colocado em evidência e dele sumarizam-

se as seguintes dinâmicas relacionais que culminam em trocas entre os atores envolvidos 

nesses processos e a principal característica que delas advém dessas interações, 

respectivamente: usuário-usuário e a autonomia; usuário-meio e os determinantes sociais; 

usuários-serviços e o vínculo; serviços-serviços e a intersetorialidade. 

Ademais, para além do vínculo, o acolhimento também se destacou enquanto uma 

das mais potentes práticas em favor da gestão do cuidado da PSR. Esses foram anunciados em 

grande parte das discussões, sobretudo no capítulo 3 em que as práticas de saúde envolvidas 

no processo saúde-doença-cuidado dessa população permearam as ações das políticas 

públicas e as ações prioritárias da APS; encarar a significância de tal questão foi o esforço 

desenvolvido no capítulo 4 Reflexões sobre população em situação de rua nas perspectivas de 

Giorgio Agamben e Jacques Derrida cujas contribuições teóricas possibilitaram reflexões 

sobre a necessidade de destituir o status de homo sacer e de priorizar práticas de saúde 

baseadas nesses fatores associados ao conceito de hospitalidade incondicional; e evidências 

encontradas nas vivências em campo que foram tematizadas em confluência com as 

discussões que compõem o Capítulo 5, A voz e a imagem aos invisíveis e não ouvidos. 

Diante das articulações presentes no Capítulo 5 é possível tirar algumas conclusões 

que foram sendo construídas no diálogo entre as narrativas e a escrita com análise e 

interpretação dos dados: (i) as formas como as pessoas interpretam a saúde e a doença 

influenciam na busca de cuidados; (ii) as estratégias de enfrentamento – expressas nos 

discursos – são permeadas pelas suas capacidades, histórias de vida e experiências; (iii) as 

condições de vida e o estado de saúde estão intimamente relacionados, mas não são 

determinantes; (iv) parte dos usuários procuram recursos próprios para o cuidado; (v) outras 

buscas estão envolvidas pela mediação do CnaR como um dispositivo que facilita o acesso; 
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(vi) o CnaR ainda encontra limitações com a rigidez do funcionamento previsto pela 

intersetorialidade – principalmente pelo seu surgimento esse dever aos bloqueios formais e 

informais ao acesso da PSR ao SUS e a APS (ARAUJO e SCHRAMM, 2017); (vii) o estigma 

social, os processos de exclusão, a falta de recursos e de condições dignas de trabalho da 

equipe interferem no oferecimento dos serviços. 

Diante dessas considerações, dos resultados do Capítulo 5 e do diálogo com as 

contribuições do Capítulo 4 é possível destacar que o cuidado em saúde da PSR não esteve 

relacionado a lidar com problemas de saúde unicamente, o que já era esperado, pois não é 

devido à condição de estar na rua que esses sujeitos estarão obrigatoriamente doentes. Como 

são ponderados por Serrano (2013, p.15) ao se referir de forma análoga o homo sacer de 

Agamben à categoria de homo doentis, cuja “gestão da sua vida e de seu corpo tem 

justificativa legitimada pelo seu estado de adoecimento pressuposto”. Há produção de sentido 

e de vida em estar na rua, o que, para muitos, é a única possibilidade. Trata-se, então, de 

perceber esses caminhos também como formas de sobrevivência, de lidar com as extremas 

vulnerabilidades, sendo que estar em situação de rua não implica em ter demandas e 

necessidades de saúde pressupostas ou compulsoriamente impostas pelos serviços. Portanto, 

“não cabe aos serviços de saúde decidir se é certo ou errado morar na rua: as pessoas podem 

estar na rua e terem acesso à saúde. Não se faz apologia à situação de rua, tampouco à saída 

da rua” (EQUIPE POP RUA e ENATIVOS, 2014, p.11). 

Isso pode estar relacionado ao descontentamento diante do questionamento que 

Binding (1920) apud Agamben (2002) faz: “existem vidas humanas que perderam a tal ponto 

a qualidade de bem jurídico, que a sua continuidade, tanto para o portador da vida como para 

a sociedade, perdeu permanentemente todo o valor?”. Diante das inúmeras dificuldades que a 

situação de rua impõe aos indivíduos – e da frustração diante de tantas privações – sobrevém 

uma aflição que por vezes culmina na desistência do próprio cuidado do usuário, ao se 

deparar com tamanhos desencontros e com o próprio reconhecimento de sua vida nua. Esse 

fator justifica a ausência de procura pelos serviços e o acesso a redes informais de cuidado ou, 

simplesmente, a disposição de seu corpo e voz à própria sorte, entregue a sua marginalidade 

inerente. Ao mesmo tempo os serviços também, em certa medida, desprezam as falhas de 

adesão de tratamentos dos usuários contextualizada em situações em que também há ausência 

de recursos e condições apropriadas de trabalho, deixando com que o cuidado a essas vidas 

também seja desvalorizado, associando o poder soberano e a biopolítica. 
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Seria interessante, portanto, repensar essa lógica de alguns serviços que ainda são 

capturados por tantas burocratizações e refletir sobre a prática da ideia da hospitalidade 

incondicional como uma das ferramentas de trabalho que estão envolvidos no cuidado a PSR. 

O conceito é revelado nas concepções prioritárias de cuidado da APS associados ao 

acolhimento e às práticas de “livre iniciativa”, construindo um processo de recorrente 

humanização em saúde, a qual é – em si – a hospitalidade em que há acolhimento mútuo entre 

acolhido e acolhedor de forma solidária e compartilhada (MENESES, 2012). Trata-se de 

reafirmar um compromisso ético e político, levando em consideração a premissa de direito à 

cidadania da PSR como principal norteador dessas práticas de acolhimento “O outro, 

incondicionalmente acolhido, antes e para além do próprio dever ético, do direito e do dever 

de asilo, é um sujeito de direito” (MENESES, 2016b, p. 61).  

Nesse sentido é possível apresentar questionamentos que envolvem os encontros e 

desencontros das relações entre os usuários entrevistados – enquanto representantes da PSR – 

com o serviço do CnaR, a pesquisa se atentou para critérios envolvidos, sobretudo, com os 

cuidados em saúde em sua ampla variabilidade. Isso quer dizer que a discussão apresentada 

nos capítulos revelou a importância (1) do sujeito com seu próprio cuidado e, nesse sentido, 

os usuários entrevistados revelaram a sua preocupação com a própria saúde, tendo em vista as 

suas concepções ideais do que é estar com saúde (estar limpo, ter dentes, não se infectar com 

alguma doença, ter um empregou ou simplesmente conseguir sobreviver ao dia). Nesse 

sentido, as estratégias acionadas encontradas nos discursos foram: encontrar lugares em que 

encontrem menos riscos devido à sua permanência, seja por questões de saúde, seja proteção; 

ocupação de espaços públicos; articulações com abrigos da cidade; procurar a rede privada de 

serviços; recorrer a rede informal de cuidado. 

Além disso, destacam-se o reconhecimento das demandas em saúde que influenciam 

essas estratégias: autonomia requerida nos processos de cuidado e reconhecimento de 

demandas devido ao silenciamento e supressão do direito de escolha; condições precárias de 

trabalho; população a ser atendida superior à capacidade estrutural do serviço; burocratizações 

e impedimentos de acesso, entre outros fatores. 

Nesse sentido, outro fator importante considerado foi a (2) disposição dos serviços 

nesse cuidado tendo em vista as diretrizes que preconizam o acesso, a integralidade, a 

intersetorialidade e a conduta moral e ética do próprio trabalhador de saúde, bem como as 

condições envolvidas nesses processos de trabalho como fatores que influencia nesses 

processos de cuidado. Como citado anteriormente “evidenciar que o âmbito dos enunciados, o 



114 
 

âmbito dos discursos, está em permanente cruzamento com o âmbito do não-discursivo, do 

institucional” (CAPONI,1997, p.291). Desse modo a reflexão proposta pelo estudo denota em 

suas pontuações a respeito do processo saúde-doença-cuidado que as narrativas e demandas 

dos sujeitos estão imbricadas nas condutas ordenadas pelas instituições na gestão do cuidado 

dessa população e, por isso, é necessário o reconhecimento de ambas para que se possa ter 

uma visão abrangente sobre o processo. Nessa lógica, é notável que ambos são capturados, o 

sistema, sua disposição e organização dos serviços em uma lógica por vezes hierarquizada e 

inflexível e os usuários submetidos ao despojamento de seu poder de cidadania, 

“homosacerizado”, anônimo, descartável, capturado. 

Arrematando essas discussões com questionamentos iniciais da pesquisa é preciso 

retomar a seguinte pergunta: se – e de que forma – os serviços, principalmente a APS, estão 

efetivamente garantindo o acesso e os direitos dessas pessoas no cuidado em saúde, tem 

vários espectros de respostas. Tendo o CnaR como serviço que foi representante da rede 

primária de cuidados em saúde, mas, sobretudo, dos cuidados específicos oferecidos à essa 

população, percebeu-se pelos discursos narrados pelos seus usuários que trata-se de um 

serviço – como firmado ao longo do trabalho – referência nos cuidados à PSR. Mesmo se 

referindo a um recorte populacional e da imersão restrita a sua rotina, revelou-se enquanto um 

serviço que, a despeito das condições precárias de trabalho, exerce um papel de articulação de 

rede e de plena disponibilização e flexibilização do acesso aos cuidados em saúde que 

atendem a uma parcela dessa população no município estudado. Retomando à falha estrutural 

dos serviços que evidencia o acesso enquanto “um dos principais problemas a serem 

enfrentados para a diminuição das desigualdades da assistência à saúde no país” 

(MARSIGLIA, SILVEIRA e CARNEIRO JUNIOR, 2005, p.74) e de sua resolução enquanto 

obstáculo a ser vencido tendo em vista o acesso dessas pessoas ao tratamento de saúde e do 

acesso do tratamento de saúde a elas (SERRANO, 2013).  

O que corrobora nessa indagação é a natureza dos discursos dos entrevistados que 

revela a importância desse serviço em suas buscas de cuidado, sendo o contato primeiro de 

sua preferência. Por meio dele requisitam atendimentos em saúde em momentos pontuais 

devido a uma debilidade ou vulnerabilidade que desperta essa busca ou até mesmo o 

reconhecimento da necessidade de um acompanhamento rotineiro da saúde (primeiros 

exames, check ups, contracepção hormonal). Esses e outros procedimentos, na maioria dos 

discursos, antes não se constituíam enquanto demandas, mas que foram construídos na 

sensibilização oferecida pelo serviço cotidiamente. Porém, para além do pontual ou 
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persistente, em alguns discursos os usuários apresentaram uma preocupação com os cuidados 

do cotidiano que antecedem a presença do serviço, fatores que foram evidenciados no tópico 

estratégias de sobrevivência. 

 É possível problematizar essa exclusividade de escolha por um serviço em 

específico ao se pensar estruturalmente essa questão, tendo em vista que toda a rede de saúde 

deveria atender a todo e qualquer cidadão sem pré-condições – hospitalidade incondicional – 

o que foi identificado em algumas histórias de vida compartilhadas nas deficiências desse 

acesso por meio de barreiras e desencontros. Além de refletir sobre os atendimentos serem 

feitos em uma unidade básica de saúde o que, de certa forma, centraliza institucionalmente o 

cuidado que é oferecido a uma população marcada pela itinerância; porém, há a compreensão 

de um contexto permeado pela ausência de recursos e de investimentos de políticas públicas 

para um funcionamento ideal como preconizado pelas leis e políticas que o regulamentam. 

Tal é a síntese do trabalho, cuja principal contribuição pretendeu ser o 

desenvolvimento de reflexões sobre as práticas de saúde que envolvem o cuidado à PSR, mas, 

sobretudo, fazer uma imersão na realidade dessas pessoas a partir de seus discursos como 

representantes de uma realidade abrangente, alarmante e que necessita de recorrente atenção. 

O estudo priorizou um debate ético e sociopolítico implicado com questões que devem 

continuamente acontecer em diálogos no campo da Saúde Coletiva para sustentar uma rede de 

atenção que enfoque a humanização e abrangência das práticas assistenciais compreensivas de 

saúde. Ainda é preciso colocar em evidência que há desafios presentes na integralidade da 

APS e na coerência com os princípios do SUS, “algumas ações já existentes têm visado 

trabalhar a afirmação dos indivíduos como cidadãos autônomos e co-responsáveis, de forma 

coerente com o respeito aos direitos humanos. Neste sentido novas perspectivas também 

parecem despontar em nosso país” (DANTAS, 2007, p.35). 

E, “é claro que as redes de atenção podem, evidentemente, oscilar entre capturas e 

cuidados... A questão – na verdade, o desafio – é como passar de um a outro, do poder à 

potência do cuidado” (BERMUDEZ, 2017, p.97), do despojamento e destituição do sujeito 

marginalizado, do distanciamento de práticas enrijecidas de cuidado à clínica ampliada, à 

hospitalidade incondicional, à potência do cuidado. 
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8. ANEXOS 

Anexo I - Aos usuários do SUS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título Público da Pesquisa: Itinerários terapêuticos da população em situação de rua 

Pesquisador responsável: Fernanda Gomes Faria  

Orientador: Prof. Rodrigo Siqueira Batista 

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Instituto de Saúde Coletiva –UFF 

Telefones para contato:  (XX) XXXXXXXXX 

Nome do voluntário: 

Idade:                             RG: 

 

1. Natureza da pesquisa: a sra (sr.) está sendo convidada (o) a participar desta pesquisa que 

tem como finalidade investigar, a partir do modo como você se cuida, quais são os caminhos 

escolhidos para cuidar da própria saúde e da doença, onde e de que modo isso é feito. 

2. Participantes da pesquisa: Participarão desta pesquisa usuários do SUS que estão em 

situação de rua e que estão ou não sendo assistidos pelo Consultório na Rua e trabalhadores 

dessa equipe. 

3. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo a sra (sr) permitirá que a 

pesquisadora grave a entrevista e tome nota das discussões produzidas para que se 

transformem em material a serem analisados posteriormente.  

A sra (sr.) tem liberdade de se recusar a participar e ainda de retirar seu consentimento em 

qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para. Sempre que quiser poderá pedir mais 

informações sobre a pesquisa por meio do telefone dos pesquisadores do projeto e, se 

necessário, através do próprio Comitê de Ética em Pesquisa.  

4. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não traz riscos diretos, mas é possível 

que alguns participantes sintam desconforto pelo fato de terem suas histórias de vida 

compartilhadas. No entanto, a pesquisadora estará atenta a percepção desses riscos e aberta a 

reconhecer os limites de cada participante. 

Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos conforme resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 do Conselho 

Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à dignidade.  

5. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Somente a pesquisadora e o orientador terão conhecimento dos dados.  

 

6. Benefícios: ao participar desta pesquisa a sra (sr.) não terá nenhum benefício direto. 

Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes sobre o cuidado a 

pessoas em situação de rua, a reflexão sobre a necessidade de maior visibilidade dessa 

população, a instauração de novas políticas de acesso e reflexões acerca de como esse cuidado 

tem sido feito, como vocês se sentem sendo cuidados e o que acreditam que melhoraria a 
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forma com que ele tem sido feito. Para tanto o pesquisador se compromete a divulgar os 

resultados obtidos.  

7. Pagamento: a sra (sr.) não terá nenhum tipo de despesa para participar em qualquer fase 

desta pesquisa, bem como não terá recompensa financeira relacionada a sua participação.  

 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar 

desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem.  

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito.  

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 

Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações: 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 

Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu 

_____________________________________________________________________, de 

forma livre e esclarecida, manifesto meu consentimento em participar da pesquisa. Declaro 

que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a realização da pesquisa e a 

divulgação dos dados obtidos neste estudo em produção científica.  

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa  

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador  

 

 

Niterói, _____ de ____________________ de 2017. 

 

 

  

mailto:etica@vm.uff.br
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Anexo II  

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, (nome do participante da pesquisa), depois de entender os riscos e benefícios que a 

pesquisa intitulada “Itinerários terapêuticos das pessoas em situação de rua: entre o homo 

sacer e a hospitalidade incondicional” 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, a pesquisadora Fernanda Gomes Faria a 

realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. Esta 

AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso da pesquisadora 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: 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(a) pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa (nome completo do pesquisador 

responsável), 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. 

 

 Niterói, Rio de Janeiro,      /      /       . 

 

___________________________________________________________  

Assinatura do participante da pesquisa  

 

___________________________________________________________  

Assinatura do pesquisador responsável 
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Anexo III  

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

“Itinerários terapêuticos das pessoas em situação de rua: entre o homo sacer e a hospitalidade 

incondicional”. Meu nome é Fernanda Gomes Faria, sou o pesquisadora responsável e minha 

área de atuação é Saúde Coletiva. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, 

se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em 

duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence à pesquisadora responsável. Esclareço 

que em caso de recusa na participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se 

aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora 

responsável via e-mail (fernanda.gf@live.com) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, 

através do(s) seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (XX)XXXXXXXXX. Ao persistirem as 

dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário 

Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações: 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa 

1. O trabalho se chama “Itinerários terapêuticos das pessoas em situação de rua: entre o 

homo sacer e a hospitalidade incondicional”. Essa pesquisa tem o objetivo de conhecer, 

por meio de sua história de vida como pessoa que vive nas ruas, os caminhos que você faz 

para se cuidar e como é feito esse cuidado, quem você procura, quando e como é recebido 

por essas pessoas. Esse depoimento é de muita importância para que seja possível pensar 

outras formas possíveis para que os serviços de saúde melhorem cada vez mais e acolham 

as suas necessidades considerando e respeitando o seu interesse, seus desejos e 

possibilidades de se cuidar. 

 

2. As conversas acontecerão nas ruas e serão gravadas, transcritas e analisadas, porém 

você em nenhum momento será identificado (a).  

 

(        ) Permito a divulgação da minha história nos resultados publicados da pesquisa; 

(         ) Não permito a publicação da minha história nos resultados publicados da 

pesquisa. 

2. A participação nesta pesquisa não traz riscos diretos, mas é possível que alguns 

participantes sintam desconforto pelo fato de terem suas histórias de vida compartilhadas. No 

entanto, a pesquisadora estará atenta a percepção desses riscos e aberta a reconhecer os limites 

de cada participante.  

1. É garantida  a plena liberdade de recusa da participação em qualquer fase da pesquisa, 

sem penalização alguma; 

2. É garantida a liberdade de responder qualquer questão que lhe cause constrangimento em 

entrevistas e questionários; 

mailto:etica@vm.uff.br
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3. É garantido o direito de pleitear indenização (reparação a danos imediatos ou futuros), 

garantida em lei, decorrentes da participação na pesquisa; 

 

1.2 Consentimento da Participação da Pessoa como Participante da Pesquisa: 

 

Eu, .................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/CPF/n.º de prontuário/n.º de matrícula ............................................., abaixo assinado, 

concordo em participar do estudo intitulado “Itinerários terapêuticos das pessoas em situação 

de rua: entre o homo sacer e a hospitalidade incondicional”. Informo ter mais de 18 anos de 

idade, e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui, ainda, 

devidamente informado(a) e esclarecido(a), pela pesquisadora responsável Fernanda Gomes 

Faria, sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido 

que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa 

acima descrito. 

Niterói, Rio de Janeiro,      /      /       . 

___________________________________________________________  

Assinatura do participante da pesquisa  

 

___________________________________________________________  

Assinatura do pesquisador responsável 
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Anexo IV - Roteiro de entrevista para os usuários do SUS 

 

1. Perguntas referentes ao perfil do usuário: idade, naturalidade, gênero, trajetória de 

vida até chegar nas ruas. 

2. Como é viver nas ruas? 

3) Você acredita que a vida na rua altera a maneira como você cuida da sua saúde? Se sim, 

como? 

4) O que é “saúde” para você? 

5) O que é “doença” para você? 

6) De que forma, em quais momentos, como e onde você procura auxílio para cuidar da 

sua saúde?  

7) Quais facilidades e dificuldades você percebeu quando tentou se consultar em um 

serviço de saúde?  

8) Você se sentiu cuidado e amparado quando precisou dos serviços de saúde? 

9) Você pensa que alguma coisa precisa ser mudada nos cuidados que são oferecidos à 

você? De que forma? 

 

 

 

 

 

 


