
RESUMO
Trata-se de um trabalho de conclusão da Residência 
Integrada de terceiro ano (R3) da Escola de Saúde Pú-
blica (ESP), ênfase em Gestão de Políticas Públicas, 
em parceria com o Departamento de Ações de Saúde 
(DAS) da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande 
do Sul (SES/RS), nas Políticas de Equidade em Saúde. 
Tem por objetivo situar a configuração do trabalho da 
gestão com vistas à promoção da equidade em saúde, 
e retomar de forma sintética essa concepção, dando 
ênfase à população em situação de rua (PSR). A sis-
tematização deste estudo exploratório baseou-se em 
análise documental, a partir de sistema de informa-
ção público, pesquisas e cadastramentos realizados 
por órgãos públicos, normas técnicas e portarias. A 
noção de Equidade em Saúde não será devidamente 
efetivada e contemplada apenas com programas que 
proponham ações na focalização dos problemas da 
pobreza extrema e de grupos sociais específicos que 
vivenciam esta situação. No entanto, grupos como a 
população em situação de rua podem ensinar muito 
sobre a noção de Equidade, e merecem olhares da 
gestão a fim de garantir acesso à saúde e a direitos 
sociais básicos.
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ABSTRACT
This is a study developed from the Integrated 
Residency of the Third Year (R3) of the School of 
Public Health (ESP), with emphasis on Public Policy 
Management, in partnership with the Department 
of Health Actions (DAS) of the State Secretariat of 
Health of Rio Grande do Sul (SES/RS) in health equity 
policies. The article aims to situate the configuration 
of management work with a view to promoting equity 
in health, and to resume this notion in a synthetic 
way, with emphasis on the homeless population 
(PSR). The systematization of this exploratory study 
was based on documentary analysis, from the public 
information system, researches and registrations 
carried out by public agencies, technical norms and 
ordinances. The notion of equity in health will not be 
properly implemented and contemplated only with 
programs that propose actions focusing on problems 
of extreme poverty and on specific social groups 
that experience this situation. However, groups 
such as the homeless population can teach about 
the notion of equity, and deserve attention from the 
management in order to guarantee access to health 
and basic social rights.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho pretende discutir a ges-
tão da política da equidade em saúde para 
a População em Situação de Rua (PSR) no 
estado do Rio Grande do Sul. Para isso 
se utilizará de informações públicas, em 
documentos de pesquisas institucionais 
sobre o perfil desse grupo populacional 
e acerca das estratégias de promoção do 
cuidado e o acesso à saúde da PSR. 

Trata-se de um estudo exploratório com 
base em pesquisa documental. Segundo Gil 
(2002), as pesquisas podem ser classifica-
das em três grandes grupos: exploratórias, 
descritivas e explicativas. A pesquisa ex-
ploratória tem o objetivo de familiarização 
com o problema ou o tema estudado, para 
que se torne mais explícito ou que sejam 
construídas hipóteses. Seu planejamento 
torna-se bastante flexível, na medida em 
que busca considerar variados aspectos 
relacionados ao tema estudado. 

A pesquisa documental, em Gil (2002) se 
assemelha à bibliográfica, pois se baseia 
em materiais já produzidos sobre o as-
sunto, no entanto se ocupa de documentos 
que ainda não receberam um tratamento 
analítico, além de alguns outros materiais 
bibliográficos, como livros e artigos cientí-
ficos. Esses documentos podem ser mate-
riais de órgãos públicos, como os manuais 
e legislações estatais, e as pesquisas e le-
vantamentos populacionais realizados.

O Decreto n° 7.503 de 2009 (BRASIL, 2009) 
institui a Política Nacional para a População 
em Situação de Rua e, considera população 
em situação de rua um grupo populacional 
heterogêneo que possui em comum a pobre-
za extrema, os vínculos familiares interrom-
pidos ou fragilizados, a inexistência de mo-
radia convencional regular, e que faz uso de 
logradouros públicos e de áreas degradadas 

como espaço de moradia e de sustento, de 
forma temporária ou permanente, bem como 
as unidades de acolhimento para pernoite 
temporário ou como moradia provisória. 

A garantia de acesso amplo às políticas 
sociais, incluindo a saúde, e a contagem 
oficial da PSR para reconhecimento dessa 
realidade, são objetivos da Política Nacio-
nal. Importante fazer uma síntese e aná-
lise dos dados de estimativas, pesquisas e 
censos que já existem, bem como abordar 
a discussão acerca dos dispositivos e ações 
destinadas a essa população. 

Evidencia-se a complexidade da questão - 
pessoas que vivem nas ruas e se encontram 
em processos de exclusão social e extrema 
pobreza – a qual não será possível de ser 
acolhida ou resolvida com soluções simples 
no âmbito das políticas públicas. Apesar da 
existência de programas e dispositivos espe-
cíficos, essa população é reconhecida como 
sujeitos de determinado território, com di-
reito ao mesmo acesso de proteção, cuidado, 
educação e trabalho do conjunto da popula-
ção pela seguridade social. 

Ainda, para que não se perca de vista a 
complexidade é imprescindível que as dis-
cussões e composições se dêem nos pla-
nos intra e intersetoriais para se abordar 
essa questão. Da mesma forma, a noção de 
Equidade em Saúde não será devidamente 
efetivada e contemplada apenas com pro-
gramas que proponham ações na focaliza-
ção dos problemas da pobreza extrema.

CONTEXTUALIZAÇÃO DO CONCEITO 
DA EQUIDADE EM SAÚDE

 
A Equidade pode ser considerada um 

paradigma relativamente recente no âmbi-
to jurídico e no campo da saúde. Whitehead 
(1992) é considerada uma importante refe-
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rência na noção de equidade em saúde, e 
segue a concepção da teoria de justiça de 
John Rawls, a qual considera justiça como 
equidade, e tem sido bastante influente nes-
te último século. De acordo com a autora, 
as iniquidades em saúde são desigualdades 
que afligem determinados grupos popula-
cionais, podendo se caracterizar como sis-
temáticas e relevantes, e ser consideradas 
como evitáveis, injustas e desnecessárias.

Coburn e Coburn (2014) referem-se 
a aspectos relacionados às iniquidades 
econômicas, fomentando a discussão das 
desigualdades em saúde relacionadas ao 
mundo globalizado neoliberal. Conjunta-
mente com a globalização e o crescimento 
econômico, aumentam as discussões so-
bre “a sociedade saudável”, embora o nível 
médio de saúde das populações tenha au-
mentado, de modo geral as desigualdades 
entre grupos populacionais vem piorando, 
ou seja, vem aumentando.

Ainda, Coburn e Coburn (2014) apontam 
para o fato de que grande parte da literatu-
ra sobre as desigualdades em saúde con-
centra-se nas diferenças socioeconômicas 
em saúde, entretanto a combinação de ca-
racterísticas sociais, como raça, etnia, ren-
da ou localidade, pode produzir diferenças 
muito maiores na expectativa de vida ou na 
mortalidade infantil do que qualquer uma 
delas isoladamente.

Defender e trabalhar para a promo-
ção da equidade em saúde implica em se 
analisar muitas variáveis, além de ser um 
conceito que assume mais de um sentido 
possível, de acordo com Campos (2006). 
Segundo o autor,  é preciso analisar con-
textos em que se defende a equidade, pois 
é possível que ocorram apropriações rela-
cionadas a uma postura de gestão identi-
ficada com os ajustes econômicos e com 
um programa neoliberal, recomendando 

programas focais; por outro lado é possível 
que a noção de equidade esteja atrelada à 
ideia de universalidade do conhecimento 
ou da lei, e à integralidade, com o sentido 
de promover atenção a cada um de acordo 
com a sua necessidade.

No contexto brasileiro, na Constituição 
Federal de 1988, na Seção Saúde, e na ins-
tituição do Sistema Único de Saúde (SUS) 
a partir da Lei Federal n° 8.080 de 1990 
(BRASIL, 1990), não temos registrado ex-
plicitamente a Equidade como uma diretriz 
ou princípio. O tripé que norteia a consti-
tuição do sistema de saúde pauta-se nos 
princípios da Universalidade, Integralidade 
e Igualdade.

A Universalidade é muitas vezes justi-
ficativa para a não inserção do paradigma 
da Equidade no planejamento de políticas 
públicas de saúde. No entanto, a universa-
lidade do acesso e do cuidado não vem se 
efetivando por inúmeros motivos. Coburn 
e Coburn (2014) referem que por muito 
tempo pensou-se que as desigualdades 
em saúde eram decorrentes da falta e de-
sigualdade de acesso a serviços de saúde, 
e que, portanto o acesso universal resolve-
ria essa questão. Ampliando o olhar para o 
conceito de determinantes sociais das de-
sigualdades em saúde, vê-se que os ser-
viços são um desses determinantes, e as 
desigualdades só podem diminuir se hou-
ver avanços na ação social e nas políticas 
sociais de forma mais abrangente.

Whitehead (1992) colocava a equidade 
como um paradigma social altamente de-
pendente do desenvolvimento potencial das 
pessoas e da sociedade, que tinha por ob-
jetivo maior eliminar as desvantagens exis-
tentes entre os grupos populacionais, crian-
do justas oportunidades de acesso. Para 
Campos (2006), no Brasil, assim como em 
outros países capitalistas, ocorreu a adoção 
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de políticas de compensação e de redistri-
buição de renda. Quando o Estado reconhe-
ce a vulnerabilidade e cria políticas públi-
cas de enfrentamento à pobreza extrema, 
podemos perceber que ganham espaço na 
política pública populações em situação de 
exclusão, como é o caso da população em 
situação de rua (Campos, 2006).

Dentre as diversas variáveis intimamen-
te relacionadas ao paradigma da equidade 
na saúde, e necessárias à defesa da equi-
dade em saúde, está a Democracia Parti-
cipativa. A participação social configura-se 
como uma necessidade para que a equida-
de se efetive no mais elevado grau possível.

A prática da equidade dependeria de um 
elevado grau de democracia, de distribui-
ção das cotas de poder, do controle social 
do exercício desse poder descentraliza-
do de maneira a se evitar abusos e, pa-
radoxalmente, também de um elevado 
grau de autonomia dos agentes sociais 
que praticam os julgamentos e instituem 
os tratamentos, sem o que não poderiam 
operar conforme cada situação singular  
(CAMPOS, 2006, p. 25).

 
Fica evidente o quanto a promoção de 

equidade em saúde só pode se efetivar 
com uma forte participação de usuários, da 
sociedade civil e dos movimentos sociais, 
de forma direta. Embora tardia, a Política 
Nacional para a população em situação de 
rua, que foi implementada em 2009, resul-
ta dessa articulação e consolidação do mo-
vimento social da população em Situação 
de Rua em nosso país (BRASIL, 2009b).

A organização do Movimento Nacional 
da População em Situação de Rua (MNPR) 
resultou da indignação com inúmeros epi-
sódios de violência sofridos por essa popu-
lação. Em setembro de 2004, ocorreu o 4° 

Festival Lixo e Cidadania, e as pessoas em 
situação de rua (PSR) de Belo Horizonte 
participaram e mobilizaram demais PSR, e 
houve o lançamento do Movimento Nacio-
nal da População de Rua (MNPR). 

Desde então, a atuação do movimento 
tem contribuído em inúmeras conquistas e 
resultados como: Pesquisa Nacional da Po-
pulação de Rua em 2008; Conquista de um 
assento no Conselho Nacional da Assistência 
Social em 2014 e no Conselho Nacional de 
Saúde em 2013; Implantação de seis Comi-
tês Estaduais e Municipais da População em 
Situação de Rua, e a participação no grupo 
de trabalho para a construção da Política Na-
cional da população em situação de rua. 

 No estado do Rio Grande do Sul há 
membros representantes do MNPR, que 
tem apresentado suas pautas e se articula-
do com outros movimentos, como aqueles 
que tem na luta pela moradia uma pauta 
importante e essencial. No RS foi instituí-
do em 2014, o Comitê Intersetorial com a 
finalidade de elaborar a Política Estadual 
para a População em Situação de Rua, En-
frentamento à Violência e a Discriminação 
Institucionais, a partir do Decreto n° 52.072 
(Rio Grande do Sul, 2014a). Não há, por-
tanto, a Política Estadual constituída, e o 
Comitê teve suas atividades retomadas no 
segundo semestre de 2016.

Há também, a nível estadual, a Portaria 
n° 1.255/2014 (Rio Grande do Sul, 2014b), 
que institui o Comitê Técnico Estadual de 
Saúde para a população em situação de 
rua no âmbito do SUS, e apresenta em sua 
composição membros dos conselhos de 
saúde, da sociedade civil organizada, ges-
tores das secretarias de saúde e do desen-
volvimento social, trabalhadores do Con-
sultório na Rua, bem como representante 
da defensoria pública e de instituições de 
ensino superior e pesquisa. Até o momen-
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to, o Comitê não foi instituído e está em de-
bate a viabilidade de ter um comitê na saú-
de voltado para as populações específicas 
contempladas nas políticas de promoção 
de equidade em saúde. 

POLÍTICAS PÚBLICAS E A 
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO 
DE RUA (PSR)

O fenômeno “situação de rua” é conse-
quência de diversos condicionantes, como: 
fatores estruturais – ausência de moradia, 
trabalho e renda; fatores biográficos rela-
cionados à vida particular do indivíduo – por 
exemplo, a quebra de vínculos familiares, 
doenças mentais e uso abusivo de álcool ou 
drogas; e fatos da natureza – como terre-
motos ou inundações (LOPES, 2006). A in-
visibilidade é um problema que assola esse 
grupo populacional e impede que tenham 
seus direitos como cidadãos reconhecidos. O 
próprio Estado brasileiro, como citado ante-
riormente, apenas em 2009 institui a Política 
Nacional para a População em Situação de 
Rua via Decreto n° 7.503 (BRASIL, 2009a).

Pode-se dizer que para inclusão efetiva 
da população em situação de rua nas polí-
ticas públicas, é preciso que se conheça a 
população. Uma das dificuldades encon-
tradas nacionalmente para reconhecimen-
to das pessoas em situação de rua e suas 
realidades de vida é a ausência de um censo 
que as contemple, pois os censos popula-
cionais realizados pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE) são de 
base domiciliar, excluindo-as da contagem. 
A População em Situação de Rua no Brasil 
carece de dados oficiais em relação a sua 
quantificação e caracterização, o que di-
ficulta a ação das políticas sociais a esse 
grupo populacional. Um marco importante 

nesse processo de reconhecimento censitá-
rio foi a Pesquisa Nacional sobre a Popula-
ção em Situação de Rua publicada no ano 
de 2008 pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS). A pesquisa 
abrangeu setenta e uma cidades brasileiras, 
contabilizando 31.922 adultos em situação 
de rua, cuja adesão foi livre. A escolha dos 
municípios para a pesquisa empírica e de 
maior base populacional, foram incluídas 
vinte e três capitais que ainda não tinham 
censos municipais e além de quarenta e 
oito municípios com população superior a 
300 mil habitantes (BRASIL 2009b). Dentre 
os municípios que participaram da Pesquisa 
Nacional no Estado do Rio Grande do Sul: 
Canoas, Caxias do Sul e Pelotas.

Embora não exista uma base censitária 
nacional para PSR, têm-se alguns censos 
municipais, pesquisas e estudos com es-
timativa das pessoas vivendo na rua, aqui 
são selecionados os de base Nacional e de 
municípios do estado do RS.

No trabalho apresentado pelo Instituto de 
Pesquisa e Econômica Aplicada (NATALINO, 
2016), podemos perceber um aumento sig-
nificativo no reconhecimento do quantitativo 
de pessoas vivendo em situação de rua, se 
comparado à Pesquisa de 2008. O estudo do 
Ipea utilizou um modelo teórico que consi-
dera variáveis de crescimento demográfico, 
centralidade e dinamismo urbano, vulnera-
bilidade social e serviços voltados à popula-
ção em situação de rua. Utiliza também em 
seu método de análise o número de pessoas 
em situação de rua cadastradas no Cadas-
tro Único para Programas Sociais do gover-
no federal (BRASIL, 2013).

O estudo aponta que população em si-
tuação de rua no Brasil está fortemen-
te concentrada em municípios com mais 
de 900.000 habitantes e de grande porte, 
com mais de 100.000 habitantes. A pesqui-
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sa aponta que tais estimativas não exclui 
a necessidade que se façam estimativas e 
censos municipais, pois é lá onde vão inci-
dir diretamente as ações de políticas pú-
blicas. Fica o indicativo de que no próximo 
censo brasileiro, em 2020, seja contempla-
da a contagem da população em situação 
de rua (NATALINO, 2016).

Percebe-se que, na cidade de Porto Ale-
gre a partir dos dois últimos estudos censitá-
rios realizados, do ano de 2011 para o ano de 
2016 houve o reconhecimento de um número 
significativamente maior de pessoas vivendo 
em situação de rua, com acréscimo de 57%. 
É possível, no entanto, que o número seja 
ainda maior, conforme apontam trabalha-
dores da assistência e integrantes do movi-
mento da população em situação de rua.

Há inúmeros aspectos presentes nos es-
tudos que buscam traçar um perfil dessas 

pessoas, ou reconhecer os múltiplos fatores 
presentes na condição de viver nas ruas, tais 
como escolaridade, experiência com o mer-
cado de trabalho, motivos para estar na rua, 
acesso a documentações e instituições, etc. 

O gênero das pessoas identificadas e 
entrevistadas nessas pesquisas é majori-
tariamente masculino. Nas pesquisas rea-
lizadas em Porto Alegre e São Leopoldo, e 
na Pesquisa Nacional de 2008 mais de 80% 
das pessoas respondem que são do sexo 
masculino. Não há menção nessas pesqui-
sas ao quesito orientação sexual, o qual se 
torna importante para o reconhecimento 
da diversidade sexual presente nos grupos 
populacionais, e que tem sido pauta im-
portante para os movimentos de pessoas 
LGBTT (Lésbicas, gays, bissexuais, tran-
sexuais e travestis), conforme apontado na 
Política Nacional de Saúde da População 

Quadro 1 – Base de dados das pessoas vivendo na rua

BASE DE INFORMAÇÃO ANO MODALIDADE
PESSOAS IDENTIFICADAS/

ESTIMADAS

Pesquisa Nacional sobre a 
população em situação de rua

2008 Censo 31.922

Cadastro da População adulta 
em situação de rua na cidade 
de Porto Alegre

2011 Censo 1.203

Contorno de invisíveis: Perfil 
e Mapeamento da População 
adulta em situação de rua de 
São Leopoldo 

2010

Mapeamento, 
reconhecimento 
de perfil e dados 
sociodemográficos

100

Estimativa da população em 
situação de rua no Brasil - IPEA 2016

Estimativa do número 
de pessoas vivendo em 
situação de rua no Brasil

101.854

Cadastro e Mundo da 
População adulta em situação 
de rua de Porto Alegre

2016

Censo, reconhecimento 
de perfil, dados 
sociodemográficos, 
antropológicos e de 
acesso às instituições

2.115 / 1.758 
participaram da pesquisa

Fonte: dados sistematizados pelas pesquisadoras em dezembro de 2016, a partir de um levantamento de censos realizados com
população de rua.
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LGBT (Portaria n° 2.838/2011). Ainda que 
apareçam em número menor é importan-
te que sejam analisadas as especificidades 
das mulheres que vivem nas ruas, como 
por exemplo a experiência da gestação na 
rua e as violências a que estão expostas.

A Pesquisa Nacional sobre a PSR (BRASIL, 
2009b), referente ao quesito raça/cor, apre-
senta resultado semelhante à proporção 
na população brasileira em geral: 39,1% 
das pessoas em situação de rua se auto-
declararam pardas. Porém, com relação à 
autodeclaração de cor preta, essa propor-
ção fica bastante diferente, pois 27,9% da 
população em situação de rua se autode-
claram pretas, enquanto na população bra-
sileira em geral são apenas 6,2%.

Na última pesquisa feita no município de 
Porto Alegre (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL, 2016), 36,9% das pes-
soas entrevistadas consideram-se negras 
(soma de pretos e pardos), e 34,4% consi-
deram-se brancas, em número menor há 
a presença de indígenas (2,8%) e amarelos 
(0,7%). Algo interessante é que aparecem 
outras categorias, as quais não constam na 
categorização oficial do IBGE, mas que são 
popularmente utilizadas, e estas somam 
24,5% dos entrevistados. Dentre essas ca-
tegorias, há, por exemplo, moreno (10%) e 
sarará (2,9%). Levando em consideração o 
uso popular desses nomes para cor de pele, 
provavelmente esses sujeitos também esta-
riam incluídos na categoria negros.

De acordo com o censo demográfico 
do IBGE (2010), em Porto Alegre 20,24% 
da população domiciliada considerava-se 
negra, enquanto 79,23% considerava-se 
branca. Esse dado fica bastante discrepan-
te comparado ao percentual de pessoas 
vivendo em situação de rua que se consi-
deram negras, e aponta para a necessida-
de de atenção ao aspecto, que demonstra 

uma desigualdade social que é também 
desigualdade racial. A revista Observando  
(AS CONDIÇÕES..., 2013) considerou, a 
partir do cadastro realizado em 2011 no 
município, que mais da metade da popula-
ção em situação de rua pertence ao grupo 
de pessoas negras, as quais historicamen-
te estão em condições de desigualdade so-
cial e econômica no Brasil.

Outro aspecto interessante apontado no 
último Cadastro Censitário do município 
de Porto Alegre (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO SUL, 2016) é a expe-
riência com a privação de liberdade, pois 
70,5% dos entrevistados já passaram por 
pelo menos uma detenção policial. Quando 
questionados sobre o motivo da última de-
tenção, em primeiro lugar aparece roubo/
assalto/furto/dano ao patrimônio público, 
seguido de pelo fato de estarem na rua e 
haverem reclamações da vizinhança. Em 
terceiro lugar o motivo foi usar drogas e 
em quarto lugar devido ao tráfico. O fato de 
estarem sendo detidos pela polícia em fun-
ção de estarem na rua denota a relação de 
preconceito com essa população, e a vio-
lência que a sociedade e algumas institui-
ções produzem e reproduzem.

A pesquisa qualitativa “A gênese social 
do crack”, organizada por Souza (2016), le-
vanta elementos para a discussão sobre o 
uso do crack e sua relação com a exclusão 
e desclassificação social, por meio de en-
trevistas em profundidade realizadas prin-
cipalmente com pessoas em situação de 
rua, mas também com pessoas usuárias da 
classe média e trabalhadora. A experiência 
com o uso de drogas se faz presente em 
todas as classes sociais, o que o estudo 
aponta, se comparando as distintas histó-
rias de vida, é que os destinos relacionados 
ao uso são radicalmente diferentes. Assim 
também, por vezes, são as causas, pois as 
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pessoas que vivem nas ruas muitas vezes 
iniciam o uso do crack como forma de so-
brevivência, e de suporte para as adversi-
dades de estar na rua. 

As características raciais; a passagem 
pelo cárcere; as violências institucionais que 
sofrem; a ruptura de vínculos e o não aces-
so a bens básicos que muitas vezes colocam 
a rua como única opção de vida; bem como 
as características de baixa escolaridade e de 
trabalho informal e precarizado – aspectos 
abordados nas pesquisas demonstram que 
esse grupo populacional pertence a uma 
classe desprovida não só de capital cultural 
e econômico, mas também dos meio sociais, 
culturais e morais que permitem adquirir e 
apropriar-se de tais capitais. Assim, confor-
me Souza (2009) estaria configurada parte 
da “ralé” estrutural brasileira, termo que 
não tem tom pejorativo, mas que provoca o 
olhar para esse grande conflito social e po-
lítico que é a presença de toda uma geração 
de sujeitos com vidas precarizadas, abando-
nados, e ainda tratados muitas vezes como 
“carentes” ou como sujeitos perigosos, de 
forma banalizada e naturalizada.

Souza (2009) indica para o fato de que 
a desigualdade abissal brasileira sofre de 
um processo sistemático de naturalização 
e legitimação, se reproduzindo cotidiana-
mente por meios “simbólicos”. Podemos 
pensar que esse recorte populacional das 
pessoas que vivem nas ruas, que, de acordo 
com Brasil (2009b), seriam parte dos mais 
pobres dentre os pobres do Brasil e que ao 
que tudo indica está em processo quantita-
tivo crescente, são um grupo que provavel-
mente não tenha acessado boa parte dos 
programas que visam a minimização da po-
breza extrema. Tais programas sociais, se-
gundo IBGE (2010), dizem respeitos àqueles 
adotados nos últimos anos pelo estado bra-
sileiro, de transferência de renda.

O processo das desigualdades e das in-
visibilidades cotidianamente reproduzidas, 
quando tomadas como uma questão im-
portante, só podem ser trabalhadas com 
políticas públicas intersetoriais, com pla-
nejamentos integrados e dialogados. No 
entanto, compreendendo a saúde enquanto 
direito básico Universal e que deve aten-
der a um princípio de equidade, algumas 
estratégias foram instituídas, que dispa-
ram o processo de gestão na saúde voltado 
a essas pessoas. Apontamos aqui para os 
Consultórios na Rua como um dispositivo 
que pode ser potente para o processo de 
construção de cuidado e garantia de aces-
so à Saúde Integral dessa população. Pen-
samos que a partir desse dispositivo e dos 
atores que o compõe se pode efetivar uma 
interessante articulação e apoio no proces-
so de gestão estadual do cuidado e acesso 
à saúde de forma equitativa.

 

A SAÚDE DA POPULAÇÃO EM 
SITUAÇÃO DE RUA EM QUESTÃO

Apesar da garantia constitucional do 
acesso universal à saúde temos, histori-
camente, populações com certas marcas 
sociais como pobreza extrema, baixa es-
colarização, características étnico-ra-
ciais, passagem pelo sistema prisional, 
vivência em situação de rua, em que o 
acesso à saúde é um desafio ao SUS. A 
Universalidade que não tem se efetivado 
é o que leva a necessidade de ações que 
promovam a equidade no acesso.

Tendo o marco normativo da Políti-
ca Nacional para a PSR foram assumidos 
compromissos inter e intra-setorial para 
se buscar a garantia de direitos sociais. 
No campo da saúde criou-se uma agenda 
de compromissos para pensar o cuidado 
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e ampliação no acesso dessa população 
no SUS. Em 2011, a Política Nacional da 
Atenção Básica ao apresentar a modali-
dade equipe de Consultório na Rua (eCR), 
assume o compromisso ético e político de 
promoção de equidade em saúde com essa 
população específica.

O Consultório na Rua vem em conver-
gência com as diretrizes da atenção bási-
ca, a lógica da Atenção psicossocial1 e com 
a proposição de trabalhar a Redução de 
danos2, assume a responsabilidade com a 
promoção da equidade. Embora seja um 
dispositivo importante na garantia do aces-
so a saúde, é importante compreender ser 
um pressuposto de a atenção básica aco-
lher a população em situação de rua, de 
forma que dialogue com o modo de viver 
dessa população e não apresentando bar-
reiras para seu acesso a saúde.

Nas Portarias 122 (BRASIL, 2011b) e 123 
(BRASIL, 2012a), estabeleceu-se as moda-
lidades dos consultórios na rua, municípios 
elegíveis e as composições de equipe des-
ses dispositivos. No estado do Rio Grande 
do Sul, antes da criação da modalidade de 
equipe do consultório na rua, já havia a 
experiência no município de Porto Alegre 
com o Programa de saúde da Família (PSF) 
sem domicilio, voltado ao cuidado da popu-
lação em situação de Rua (BRASIL, 2012b).

As equipes de Consultório na Rua po-
dem assumir três modalidades distintas: I 
(quatro profissionais, dois nível superior e 
dois nível médio), II (seis profissionais, três 
nível superior e três nível médio) e III (mo-
dalidade II e profissional médico), confor-
me Portaria n° 122, do Ministério da Saúde, 
de 2011. No Rio Grande do Sul são estes os 
dispositivos presentes:

Quadro 2 – Equipes de Consultório na Rua no Rio Grande do Sul

Município Credenciado Implantado Modalidade

Canoas 1 1 II

Novo Hamburgo 1 0 III

Pelotas 1 1 II

Porto Alegre 1 1 III

Porto Alegre 1 1 II

Uruguaiana 1 1 II

Viamão 2 1 II

Fonte: Nota Técnica do Departamento de Atenção Básica (DAB), do estado do Rio Grande do Sul. Disponível em:<http://dab2.saude.gov.br/
sistemas/notatecnica/frmListaMunic.php>. Acesso em: 13 mar. 2018.

1  A Atenção psicossocial configura-se num paradigma de 
modelo e atenção às pessoas em sofrimento psíquico e/ou 
usuárias de álcool e outras drogas. Tem marco regulatório 
na Portaria n° 3.088, de 2011, que institui as Redes de Aten-
ção Psicossocial (RAPS), no âmbito do Ministério da Saúde.

2  Redução de danos é uma diretriz de trabalho com pes-
soas que usam álcool e outras drogas, presente na Po-
lítica Nacional para a Atenção Integral a usuários de 
álcool e outras drogas, de 2003, e retomada pela Reso-
lução n° 234/14 – CIB/RS.
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O consultório na rua constituiu-se em 
um equipamento importante na garantia 
de acesso à saúde a população em situação 
de rua, pois de acordo com Escorel (2009), 
há evidenciado nos dados apresentados 
pela Pesquisa Nacional da População em 
Situação de Rua (BRASIL, 2009b), a dificul-
dades de acesso à saúde por esse grupo 
populacional. Muitas vezes essa população 
não busca com regularidade os serviços de 
saúde com receio de descriminação, aca-
bam chegando primeiramente nos serviços 
de emergência e hospitais. 

Com relação às condições de saúde da 
população em situação de rua, Escorel 
(2009) refere que alguns dos problemas de 
saúde apresentados pela população podem 
ser tanto causa como consequência de es-
tar em situação de rua, como por exemplo o 
uso abusivo de álcool e outras drogas, pre-
valente na população. É importante consi-
derar também que a alta incidência de rom-
pimento nos vínculos familiares também 
produzem sofrimento e agravos à saúde.

Tomando o conceito de saúde de forma 
ampliada, são muitas questões envolvidas 
na análise de saúde dessa população, que 
vão desde a falta de moradia, o não acesso a 
serviços e programas públicos, a baixa es-
colaridade, até o pouco acesso a métodos de 
higiene que podem agravar adoecimentos.

Sabe-se da distinta realidade presente 
em cada município e no âmbito da gestão 
estadual em saúde vem-se apostando na 
aproximação com esses serviços e equipes 
como uma estratégia para compreender os 
pontos frágeis e as potencialidades reco-
nhecendo assim, não apenas os usuários, 
mas também os trabalhadores que têm se 
debruçado sobre esse cuidado e sobre a 
articulação das redes de atenção à popula-
ção em situação de rua.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo exploratório teve como mar-
ca um levantamento dos aspectos referentes 
à população em situação de rua e a relação 
com a saúde, buscando reconhecer alguns 
pontos onde a gestão da promoção da equi-
dade possa organizar seu processo de traba-
lho. Ao longo da pesquisa muitas variáveis 
compuseram a aproximação com a temática 
estudada, evidenciando fatores e fenômenos 
estreitamente relacionados a essa. Tais fato-
res possibilitaram uma familiarização com o 
assunto oferecendo um panorama geral.

Diante do levantamento e reconhecimen-
to dos censos e pesquisas realizadas com a 
população de rua percebe-se a importância 
de que haja novos levantamentos em mu-
nicípios, para o conhecimento dessa popu-
lação. Esse reconhecimento, além da im-
portância de um quantitativo mais próximo 
do real possível – mesmo se considerando 
a itinerância no modo de viver dessas pes-
soas - produz também a possibilidade de 
que sejam traçados perfis que possam des-
naturalizar processos culturais de discrimi-
nação, e conceitos erroneamente difundidos 
sobre essas pessoas (BRASIL, 2009b).

Além disso, há uma importância para a 
política pública que precisaria ser instituída 
com a participação dos usuários em ques-
tão, se for entendida no sentido da equida-
de. Seria esperado um reconhecimento que 
produza condições de acesso, respondam a 
complexidade desse fenômeno, e que au-
xiliem no distanciamento da simplificação 
do pensamento cotidianamente difundido: 
“tem que tirar essas pessoas das ruas”. 
Esse pensamento que simplifica, de acordo 
com Souza (2016), está atrelado à ideia de 
que as pessoas são individualmente mere-
cedoras de seu fracasso ou sucesso.
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Os problemas encontrados no preenchi-
mento raça/cor nas recentes pesquisas e 
cadastramento do município de Porto Ale-
gre apontam para a necessidade de que essa 
questão seja desenvolvida para um melhor 
preenchimento em documentos e levanta-
mento de dados, pois o não reconhecimento 
da população negra nos dados oficiais pode 
ser relacionado a um problema de racismo 
institucional. Da mesma forma, é urgente o 
reconhecimento das diversidades sexuais, 
relativos tanto à identidade de gênero quan-
to à orientação sexual. Com relação a essas 
questões fica também assinalada a impor-
tância que se perceba as correlações entre 
grupos populacionais, e contextos de vida 
que levam à possível potencialização da dis-
criminação, exclusão e não acesso à saúde 
e às políticas públicas vivenciados.

Como já foi assinalado, os Consultórios 
na Rua não são os serviços únicos para 
ofertar cuidado em saúde à população em 
situação de rua, porém tem se demonstra-
do como importante disparador na tentati-
va de romper barreiras de acesso, e podem 
ser no estado do RS, um importante ponto 
de partida para a construção de uma rede 
de cuidado, e de uma saúde equitativa que 
inclua a população em situação de rua.

Muitos dos dados trazidos e a própria 
implantação de políticas públicas na saúde 
voltadas à PSR podem ser considerados in-
cipientes, e torna-se relevante a produção 
e o fomento de pesquisas e trabalhos refe-
rentes ao tema. Alguns pontos levantados 
nesse estudo podem ser importantes cha-
ves para o esclarecimento da questão, seu 
aprofundamento e o encontro com novas 
estratégias de cuidado: Movimento e par-
ticipação social para efetivação de políticas 
públicas equânimes; Avaliação do acesso a 
serviços e cuidado em saúde a PSR após 
implementação dos Consultórios na Rua; 

Analisar a importante questão da interse-
torialidade na formulação de políticas pú-
blicas voltadas ao fenômeno social. 

Por fim, a complexidade e implicação de 
todos nós com o tema não poderia ser dei-
xada de lado. Essas pessoas que organizam 
seu modo de vida em vias públicas são cons-
tantemente invisibilizadas, e, quando vistas, 
na maioria das vezes são culpabilizadas ou 
vitimizadas pela sua condição; são atribuí-
dos sentidos, que tornam-se preconceitos. 
As ruas da cidade, suas vielas e viadutos, 
no entanto, dizem respeito a todos nós que 
nela habitamos, e certamente, a existên-
cia de pessoas que se ocupam delas como 
moradia nos fala muito a respeito do modo 
como produzimos um viver na cidade. 
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