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RESUMO 

 

 

Este trabalho buscou pesquisar, analisar e descrever como se organizam após a alta hospitalar 

sujeitos convalescentes em situação de rua, usuários do Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro 

de Saboya (localizado na região Sul do município de São Paulo). O Decreto nº 7.053/2009 que 

instituiu a Política Nacional para Inclusão Social da População em Situação de Rua (PNISPSR) 

prevê ações para acesso de recursos da rede intersetorial, garantindo os direitos desta população. 

Neste sentido, o primeiro capítulo deste trabalho traz uma retrospectiva dos avanços a partir da 

Constituição Federal de 1988 com abordagem da Política de Seguridade Social garantindo o 

direito universal a saúde e Assistência Social a quem dela necessitar, bem como da PNISPSR e 

a situação atual. O segundo capítulo abordou categorias conceituais relevantes para o trabalho 

em saúde como direitos, pobreza, entre outros relacionados à temática com vistas a fundamentar 

o lugar destes sujeitos na sociedade. O terceiro capítulo analisou dados de fontes primárias 

extraídas de entrevistas semi-estruturadas realizadas com os usuários nesta situação que foram 

devidamente socializadas a partir dos achados. Apresenta-se além do perfil dos sujeitos, as 

narrativas de dificuldades destes sujeitos em acessar os direitos com relação à rede intersetorial 

e suas angústias diante dos parcos recursos e a ausência do Estado por meio de políticas sociais 

que não garantem efetivamente à proteção social a população em questão. Finalmente 

considerações e recomendações importantes para a continuidade de estudos e aprofundamentos 

da temática. 

 

Palavras-chave: Direitos; Saúde; Situação de rua; Pobreza; Convalescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 

 

This assigment searched to investigate, analyze and describe how the patients of the Municipal 

Hospital Dr. Arthur Ribeiro de Saboya (located in the southern region of the city of São Paulo) 

are organized after hospital discharge, convalescent subjects in the street situation. The Decree 

No. 7.053 which established the National Policy for Social Inclusion of Population in the Street 

Situation (PNISPSR), provides for access to intersectoral network resources, guaranteeing the 

rights of this population. Therefore, the first chapter of this study presents a retrospective of the 

advances made from the Federal Constitution of 1988 with a Social Security Policy approach, 

guaranteeing the Universal Right to Health and Social Assistance to those who need it, as well 

as PNISPSR and the current situation. The second chapter dealt with conceptual categories 

relevant to health work such as rights, poverty, among others related to the theme in order to 

base the place of these subjects in society. And finally in the third chapter analyzed data from 

primary sources derived from semi-structured interviews conducted with users in this situation 

that were duly socialized from the findings. In addition to the profile of the subjects, the 

narratives of these subjects' difficulties in accessing rights in relation to the intersectoral 

network and their anguish in the face of scarce resources and the absence of the State through 

social politics that do not effectively guarantee social protection to the population in question. 

Finally important considerations and recommendations for the continuity of studies and 

deepening of the thematic. 

 

Keywords: Rights; Health; Street situation; Poverty; Convalescent. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 
Sou Assistente Social formada pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 

desde 2013 com Pós-Graduação Lato Sensu: Aprimoramento Profissional no Hospital 

Guilherme Álvaro (HGA) e Especialização em Avaliação de Serviços de Saúde com ênfase em 

Educação Permanente. 

A inquietação pelo tema surgiu a partir da graduação onde me inseri na pesquisa através 

do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da UNIFESP em 2010, 

enquanto discente do curso de Serviço Social. A pesquisa desenvolvida na condição de bolsista 

PIBIC/UNIFESP intitulava-se “O fortalecimento das famílias institucionalizadas em situação 

de rua no município de Santos”. 

A pesquisa em menção revelou dentre seus resultados que a população usuária dos 

serviços encontrava no território dificuldades de acesso aos equipamentos de saúde, justificada 

principalmente pela situação de institucionalização em que estes se encontravam. 

A partir da experiência do PIBIC, participei de outras pesquisas na área da saúde, 

enquanto discente. Uma das pesquisas, intitulada “Sistema de Informação e Gestão Social 

(SIGS): Construção de indicadores sociais na área da saúde”, em que o instrumento para a coleta 

de campo foi à entrevista e, tinha como objetivo recolher informações para a sistematização de 

indicadores de saúde no município de Santos, isto ocorrido em 2013. Outra pesquisa foi o 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para o curso de Serviço Social, que teve como objetivos 

analisar a Política de Inclusão para População em Situação de Rua e o Centro de Referência 

Especial para População em Situação de Rua (CREASPOP), no município de São Vicente no 

litoral de São Paulo. 

Nos resultados desta última pesquisa, percebi a dificuldade encontrada por técnicos do 

equipamento do CREASPOP, para o desenvolvimento de suas atividades profissionais, 

principalmente no que diz respeito a escassos recursos, assim como o desconhecimento dos 

usuários sobre seus direitos e, no descontentamento com a qualidade dos serviços oferecidos 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Ainda na graduação, na UNIFESP, participei como monitora da disciplina 

interdisciplinar denominada Eixo Trabalho em Saúde de Unidade Curricular (UC) que perpassa 

todos os cursos do campus, isto é, disciplinas oferecidas em todas as matrizes curriculares dos 

cursos de Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Terapia 

Ocupacional. A UC era composta por quatro módulos, no curso de Serviço Social e por seis 



 
XV 

 

módulos nos demais cursos que tinha entre as finalidades: apresentar ao aluno o território e 

inseri-lo no contexto da prática profissional, para trabalhar em grupos e equipes compostas por 

diferentes áreas do conhecimento. 

Após a graduação, ingressei no curso de pós graduação Latu Sensu: Especialização em 

Avaliação dos Serviços de Saúde com Ênfase em Educação Permanente oferecido pelo 

Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ) da Universidade Federal de Ciências 

da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), e paralelamente o Aprimoramento Profissional em 

Serviço Social no HGA (Hospital Guilherme Álvaro) no município de Santos com 

responsabilidade técnica compartilhada nos setores de Maternidade, Planejamento familiar e 

Clínica Médica. 

O interesse por entender o SUS com relação ao cuidado que é oferecido aos sujeitos foi 

intensificado, principalmente ao desenvolver as atividades profissionais, como Assistente 

Social do SUS no Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro Saboya (HMARS), na região Sul do 

município de São Paulo, primeiramente nos setores Maternidade e Pediatria, posteriormente 

Ortopedia e atualmente setor de Saúde Mental. 

A população em situação de rua retorna ao HMARS com muita frequência e, com o 

mesmo diagnóstico que antecedeu a internação inicial, razão que me instigou a realizar presente 

pesquisa. 

Neste sentidoa pesquisa realizada e ora apresentada, para obtenção do título de Mestre  

no Ensino em Ciências da Saúde do Mestrado Profissional do Programa de Pós Graduação do 

Centro de Desenvolvimento de Ensino Superior (CEDESS) da UNIFESP, pretende expor uma 

reflexão sobre a  atuação profissional do Assistente Social, com a possibilidade de mudanças 

nos espaços institucionais, assim como provocar  reflexão sobre as políticas públicas e a rede 

intersetorial disponível para o atendimento a esta população que mais necessita de cuidados. 

Apresenta-se, também, atendendo a normatização do Programa de Pós-Graduação os 

Produtos Técnicos 1 e 2 que foram elaborados a partir dessa dissertação e que se encontram nos 

Apêndice A e B, respectivamente. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A proposta de pesquisatem como temática a população em situação de rua em 

convalescença no HMARS, cuja localização se situa na região sul, no bairro do Jabaquara, 

município de São Paulo. O objeto de pesquisa trata de entender a dinâmica das relações dos 

sujeitos em situação de rua com a rede intersetorial e seus equipamentos, recursos e a relação 

entre os profissionais que atendem essa população. 

Buscamos entender como estes sujeitos em situação de rua se organizam após a alta 

hospitalar para acessar os recursos da rede intersetorial previstos no Decreto nº 7.053 e 

instituído em 23 de dezembro de 2009 (BRASIL, 2009). Esta normatização considera dentre 

suas ações estratégicas, principalmente no que diz respeito à política de saúde e a política de 

assistência social, direitos que possibilitariam um pós-alta com dignidade.  

O Decreto nº 7.053/2009 (BRASIL, 2009) materializa a Política Nacional para Inclusão 

Social da População em Situação de Rua (PNISPSR) e teve sua implantação há aproximados 

nove anos, porém caminha fragilizada no que diz respeito a garantia dos direitos, pois os 

sujeitos em questão são pessoas que em razão da sua condição de submissão, preconceito e 

estigmas, próprios da posição que ocupam na sociedade, pouco ou quase nada tem se 

organizado para fazer com que esses direitos prescritos sejam efetivados. 

Razão que nos motiva, neste trabalho, a adentrarmos na configuração dos direitos desta 

população revisitando algumas produções e publicações ao respeito. No entendimento de 

Muñoz (2011), que em 1888 ressaltou sobre as pessoas com problemas de saúde física e mental, 

viviam em situação de rua e segundo o mesmo autor, após a abolição da escravatura negros com 

liberdade, porém sem profissão aumentaram e tornaram a população em situação de rua 

heterogênea. 

Este fato foi propiciado em razão do contrato de imigrantes europeus para trabalhar no 

Brasil entre os períodos de1889 e 1930 com a justificativa pelas classes dominantes, de mão de 

obra “civilizada” (ROLNIK, 1994, p. 96). 

Outros acontecimentos de relevância foram a guerra de Canudos1, liderado por Antônio 

                                                 
1Aconteceu em 1893 a 1897, os sertanejos e baianos se estabeleceram em Canudos, a comunidade tinha cerca de 

30 mil habitantes, não havia propriedade privada e todos dividiam fruto do trabalho. Os donos de terras e 

fazendeiros e coronéis temendo que a comunidade servisse de exemplo a outras comunidades, exigiram junto aos 

poderes estaduais e federais o fim da comunidade. 
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Conselheiro em Canudos no nordeste da Bahia e a Guerra de Contestado2 no Paraná e em Santa 

Catarinaque retratam a nossa condição política e social ao tratar com repressão, situações em 

que a população buscava solução para lidar contra a miséria, a opressão e a injustiça.  

(PEREIRA, 2013). 

Ressalta-se que após o término da Guerra de Canudos, os combatentes do exército do 

Rio de Janeiro que foram enviados para lutar no Nordeste, ao retornar não puderam retomar 

suas atividades no exército e, além disso, ainda ficaram sem moradia. O governo do Rio de 

Janeiro ofereceu terrenos na cidade, mas a promessa não foi cumprida, deixando os combatentes 

sem moradia. Eles acabaram ocupando a favela da Providência, que antes era utilizado para a 

preparação dos mesmos para o combate. (PEREIRA, 2013) 

Para Muñoz (2011), existe relação entre uma conjuntura econômico-política e quem está 

na rua. Neste sentido, a expressão “população em situação de rua” esconde, de certo modo, a 

heterogeneidade desse grupo, que na leitura do autor, se constitui de acordo com a conjuntura, 

que também se modifica. 

Ao analisar as observações de Muñoz (2011) podemos inferir que a conjuntura político-

econômica mudando, sempre é acompanhada pelo pequeno grupo que se alterna no poder e 

deste modo mantendo o status quo. 

Durante o período entre 1930 e 1945 em meio a muita repressão sobre a classe 

trabalhadora, na década de 40 morar ou perambular pelas ruas era considerado Contravenção 

Penal3, instituído pelo Decreto Lei nº 3688, lei revogada em 2009 pela lei nº 11.983. (PEREIRA, 

2013). 

Para Pereira (2013), a situação neste período se agravou a partir da crise internacional 

de 1929 como muitos trabalhadores desempregados no Brasil, em consequência da crise do café 

que deixou de ser exportado, em meio ao desemprego no campo e nas cidades, a fome e o 

desamparo do Estado. 

A revolução de 1930 foi autoritária, houve a exclusão dos trabalhadores enquanto força 

política, por parte do governo, mas por outro lado, as leis trabalhistas são implantadas no Brasil 

pelo então presidente Getúlio Vargas, com interesse de se manter no poder e proporcionando 

desenvolvimento na infraestrutura e meios para o início da industrialização no país. 

Outra política que está relacionada com o tema abordado nesta pesquisa se trata da 

                                                 
2Ocorreu em 1912 e 1916, os protagonistas foram cerca de 20 mil camponeses que foram expulsos de suas terras 

para possibilitar a construção de uma ferrovia entre São Paulo e Rio Grande do Sul. 
3Lei das Contravenções Penais de 03/10/1941. Art. 60. Mendigar, por ociosidade ou cupidez; Pena-prisão simples, 

de 15 dias a três meses.  
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política de habitação, que juntamente com outras políticas como: de emprego e renda, política 

de educação, de assistência e de saúde deveria assegurar o direito a moradia. 

Segundo o autor Kowarick (1994)4, a relação entre à questão da moradia está ligada a 

um modo de acúmulo de capital. No período do desenvolvimento no Brasil aconteceram muitas 

mudanças com relação à lei do inquilinato e a especulação imobiliária em consequência de 

empresas que se instalaram no início da industrialização. 

Com referência ao alto preço dos aluguéis, a questão da higienização dos cortiços por 

causa de condições insalubres, todos estes fatos caminhavam para o empobrecimento e a 

dificuldade dos sujeitos, sendo empurrados a viver na rua por não conseguirem pagar aluguel. 

Apenas a partir da década de 60 que a população começou a se organizar e os 

trabalhadores já adquiriram alguns direitos, desta forma, a povo avançou na condução e 

participação através de propostas para o país por meio dos movimentos populares que 

começaram a surgir. 

O antagonismo de classes estava marcado, a organização dos trabalhadores e setores 

populares sempre foi motivo de medo por parte de empresários e proprietários, num período 

em que grandes empresas estrangeiras se instalavam no Brasil, pois colocam em risco o 

funcionamento de indústrias e empresas, diminuindo os lucros, caso os trabalhadores 

organizados lutassem por direitos.  

Em 1º de abril de 1964, em meio à renúncia de Jânio Quadros, parte da classe média, os 

militares conservadores em conjunto com um grupo que detinha o poder político e econômico 

do período, pressionam o Senado Federal que toma a decisão de substituir a presidência por 

Ranieri Mazzini, possibilitando um longo período de ditadura militar. 

As manifestações contra a situação de repressão foram caladas pelo AI-55, neste período 

a população estava submetida a sofrer punições através de torturas, assassinatos e exílio, caso 

discordassem das ações do governo.  

De acordo com Netto (2005), o movimento do golpe militar de abril, foi contrário à 

liberdade, resgatando tradições da sociedade que estavam se perdendo, junto com o controle 

das classes que detém o poder. 

Neste sentido o período pós 64 foi antinacional e antidemocrático (Netto, 2005, p.46), 

viabilizando a exclusão política. 

                                                 
4 Professor aposentado pela Universidade de São Paulo, Cientista Político. Escritor e organizador do livro As Lutas 

Sociais e a Cidade: São Paulo, passado e presente.  
5 Ato Institucional nº 05 de 13 de dezembro de 1969, que estabeleceu dentre várias as proibições de as atividades 

ou manifestações sobre assuntos de natureza política. 
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O período mais violento da ditadura, ocorreu entre 1969 e 1973, também conhecido 

como Anos de Chumbo, sob o comando do então presidente do Governo do General Emílio 

Garrastazu Médici. Esta época ficou conhecida como o Milagre Econômico devido ao 

crescimento expressivo da produção nacional. Por outro lado, ficou marcado também pela 

oposição que se organizava com movimentos guerrilheiros na cidade e no campo. 

O AI-5 foi extinto apenas em 1978 e em 1979 foi declarada anistia e, todos os brasileiros 

expulsos do Brasil por manifestarem sua insatisfação contra o governo, puderam retornar. A 

partir deste período o bipartidarismo composto pelos partidos Arena (representado pelo 

governo) e Movimento Democrático Brasileiro MDB representando a oposição, foi substituído 

pelo pluripartidarismo. 

O contexto econômico da década dos 80, embora a produção nacional tenha 

multiplicado, possibilitando a estabilização da economia de base industrial, o Brasil não 

conseguiu diminuir níveis de pobreza e nem de desigualdades, se comparado a outros países 

com bom desempenho econômico. Este fato se deu, devido às políticas sociais estarem abaixo 

da política econômica e utilizada pela elite como forma de ascensão social. (POCHMANN, 

2010). 

No período que antecede a Constituição de 1988, alguns movimentos principalmente 

por parte de organizações religiosas iniciaram ações que envolveram a população em situação 

de rua. As mudanças recentes operadas na sociedade possibilitaram pensar em propostas de 

políticas públicas garantidoras de direitos nos âmbitos da saúde, previdência e assistência social 

para esta população. 

É neste contexto que a Constituição Federal de 1988, ficou conhecida como a 

Constituição Cidadã, garantindo direitos antes negado a população ficando apenas no campo 

da benesse e do favor. 

A partir da Constituição Federal de 1988, a Política de Seguridade Social é composta 

pela Previdência Social mediante contribuição, a Política de Saúde, entendida como universal 

e pela Política da Assistência Social que deve ser prestada a quem dela necessitar. 

Atualmente, percebe-se que, embora tenha se caminhado na busca da efetivação dos 

direitos a esta população, a conjuntura atual é de constrição dos direitos adquiridos e para 

entender a atualidade nos recorremos a pesquisa. 

Do ponto de vista antropológico, segundo Minayo, Deslandes e Gomes (2012, p.9) 

“podemos dizer que sempre existiu preocupação do homo sapienscom o conhecimento da 

realidade”. Para estes autores, há um entendimento de que a pesquisa é a atividade básica da 

ciência na sua indagação e construção da realidade. “É a pesquisa que alimenta a atividade de 
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ensino e a atualiza frente à realidade do mundo”. (MINAYO; DESLANDES; GOMES,2012, 

p.16). 

Ainda segundo Minayo, Deslandes e Gomes (2012), nas Ciências Sociais, a pesquisa 

qualitativa trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, 

dos valores, das atitudes.  

Nesse sentido, esta pesquisa, se justifica pela tentativa de entender a realidade vivida 

pelos sujeitos em situação de rua em seus direitos desde a implantação da PNISPSR, sua 

operacionalização na rede por parte dos técnicos e com relação aos recursos. 

Para tanto, se faz necessáriaa contextualização das políticas sociais pertinentes, na 

legislação específica e, na fundamentação teórica buscada em autores da Sociologia, Serviço 

Social e áreas afins. 

Nessa perspectiva e para melhor apropriação, abordaremos a respeito da legislação, a 

condição da oferta de serviços do hospital onde ocorreu a coleta de dados da fonte primária, 

assim como a busca pela condição de cidadão dos sujeitos deste equipamento social. 

Percebe-se na legislação que, a quantidade de serviços prevista na Lei nº 8.080/1990 

(BRASIL, 1990a) e a Lei nº 8.142/1990 (BRASIL, 1990b) que instituem a criação, 

funcionamento do SUS e a participação comunitária, dizem respeito a sua universalidade 

contida na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), porém encontra-se fragilizada. 

Segundo Paim et al. (2015), o SUS e, portanto, o direito à saúde, é constantemente ameaçado, 

embora os governos tenham um discurso de defesa do sistema, há falta de recursos, cortes e 

manipulações. 

Quanto ao decreto nº 7.053/2009 (BRASIL, 2009), que instituiu a PNISPSR, percebe-

se que se as ações previstas para a rede intersetorial fossem implantadas,  o pós alta hospitalar 

poderia garantir o direito à saúde em conformidade com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), onde a saúde não é apenas a ausência de doenças. Conforme a PNISPSR: 

 

I - Promoção e garantia da cidadania; 

II - Respeito à dignidade do ser humano, sujeito de direitos civis, políticos, 

sociais, econômicos e culturais; 

III - Direito a inserção, ao usufruto e permanência na cidade; 

IV - Erradicação de estigmas e preconceitos sociais que produzam ou 

estimulem a discriminação e marginalização, seja pela ação, seja pela 

omissão, bem como a supressão de todo e qualquer ato violento e ação 

vexatória; 

V - Valorização da diferença entre pessoas, qualquer que seja a origem, raça, 

idade, condição social, nacionalidade, gênero, orientação sexual, origem 

étnica ou social, atuação profissional, religião, e situação migratória; 

VI – Intersetorialidade das ações que garanta o direito à igualdade, à educação, 
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à saúde, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social e à 

assistência social às pessoas em situação de rua. (BRASIL, 2008, p.16). 

 

 

Portanto, a intersetorialidade da rede nas políticas públicas é fundamental para garantir 

a saúde das famílias pobres e principalmente dos sujeitos em situação de rua. 

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) assegura a democracia, porém no 

contexto neoliberal6 que emerge a partir de 1989, de minimização do Estado e perante as 

necessidades da população e de privatização do público, todavia, a implantação e 

operacionalização dos equipamentos e recursos para esta população sofrem com a precarização. 

Neste sentido, a falta de recursos, além de comprometer a operacionalização das 

políticas públicas, consequentemente reflete nas respostas às demandas da população que delas 

necessitam, portanto, Políticas Públicas universais e gratuitas direcionadas a população pobre, 

enfrentam a dualidade da necessidade da existência para assegurar a “sobrevivência” dos 

sujeitos, e dos poucos recursos destinados para sua implementação e manutenção.  

A partir da década de 1990, embora num contexto de neoliberalismo, a Constituição 

Federal materializa a redemocratização pós ditadura. (BRASIL, 1988). Desta forma, identifica-

se diversos grupos em discussão, movimentos sociais, sindicatos, intelectuais, trabalhadores e 

profissionais liberais envolvidos com a questão dos direitos, organizações públicas e privadas 

e a igreja, que reivindicam seus direitos. 

Neste sentido, foi elaborada a proposta de uma lei para garantir a segurança à população 

em situação de vulnerabilidade e exclusão. Alguns estudiosos começaram a abordar o tema, 

entre estes, podemos citar Yazbek (2007) em “Classes subalternas e assistência social”, trazendo 

a voz dos usuários da assistência e o reconhecimento sobre a sua subalternidade. Vieira, Bezerra 

e Rosa (2004), organizadores do livro: “População de Rua: Quem é? Como Vivem? Como é 

vista?”, onde documentaram o resultado de uma pesquisa realizada em 1991 pela Secretaria 

Municipal do Bem-Estar Social de São Paulo, e das entidades que trabalham com a população 

em situação de rua na região central da cidade. 

Esses autores, para chegar às particularidades da população em situação de rua, 

abordaram temáticas da pobreza, exclusão, vulnerabilidade, entre outras expressões da questão 

social no cotidiano da nossa sociedade. 

                                                 
6 Projeto neoliberal por defender o Estado mínimo, quem defende o neoliberalismo não defende políticas universais 

por sua abrangência a toda população, pelo motivo de acreditarem que sobrecarrega o Estado, com gastos com 

recursos, materiais humanos, entre outros. (IAMAMOTO, 2008). 
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A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS)7, nº 8.742/1993 (BRASIL, 1993), 

demorou três anos para ser aprovada, chegando a ser vetada em 1990, porém foi materializada 

pelo Sistema Único da Assistência Social (SUAS)8. 

O SUAS teve sua implantação apenas em 2005 e, no mesmo ano, nos dias 1º e 2º do 

mês de setembro, aconteceu o I Encontro Nacional sobre População em Situação de Rua,9 que 

se debruçou a estudarsoluções junto ao Estado através das Políticas Públicas. O resultado desse 

encontro expresso na promulgação da Lei nº 11.258/2005(BRASIL, 2005), inclui no art. 23º da 

LOAS, a criação de programas de amparo as pessoas que vivem em situação de rua. 

Em 25 de outubro de 2006 foi criado, através de um decreto, o Grupo de Trabalho 

Interministerial (GTI) com finalidade da formação de programas destinados a essa população 

nos serviços de assistência. O GTI foi composto por representantes dos principais ministérios 

do país, sendo eles o Ministério das Cidades, Ministério da Educação, Ministério da Cultura, 

Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Justiça, Secretaria 

Especial de Direitos Humanos e Defensoria Pública, sob a coordenação do Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome. (BRASIL, 2008) 

Todo esse processo contou com a participação de representantes do Movimento 

Nacional de População em Situação de Rua e do Colegiado Nacional dos Gestores Municipais 

da Assistência Social (BRASIL, 2008). 

Outros avanços frutos dessa luta foram referente ao financiamento desta população por 

meio do Fundo Nacional de Assistência Social. Neste sentido, destaca-se a pesquisa censitária 

que no ano de 2007 (Brasil, 2008) revelou quem é a população e a inserção da população objeto 

da pesquisa no cadastro único da Assistência Social. 

O município de São Paulo, especialmente no Projeto de lei proposto por Aldaiza 

Sposati10, enquanto vereadora da cidade dispôs sobre a obrigatoriedade de se prestar 

atendimento à população em situação de rua, instituído através da Lei municipal nº 12.316 em 

abril de 1997. (PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, 1997) 

Em 2013, o Decreto nº 53.795 instituiu o Comitê Intersetorial da Política Municipal para 

População de Rua (CIPMPR) (PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, 2013) e 

                                                 
7 A Lei dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências (BRASIL, 1993).  
8 Sistema Único da Assistência Social, sistema que organiza os serviços da assistência social no Brasil, 

descentralizado e participativo, articula os recursos em três níveis de governo,segundo o Ministério do 

Desenvolvimento e Combate à Fome. 
9População adulta, infância, juventude e idosos em situação de rua. Fez parte do encontro, organizações não-

governamentais, Ministério do Desenvolvimento Social de Combate a fome, 34 representantes de 12 capitais além 

de 10 representantes de fóruns ou entidades de população em situação de rua. 
10Doutora em Serviço Social, professora do Programa da Pós-Graduação PUC-SP e ex-secretária das 

Administrações Regionais da Prefeitura de São Paulo- Administração Luiza Erundina. 
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atualmente, na região do Sul do Município de São Paulo, acontecem encontros periódicos com 

intenção de estudar a presente situação da população de rua em convalescença. Profissionais da 

rede intersetorial principalmente da Assistência Social e da Saúde discutem as questões que 

dizem respeito à população em questão e tentam buscar soluções e entendimentos que 

favoreçam a garantia dos direitos destes sujeitos. 
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1 A POLÍTICA DE SEGURIDADE SOCIAL BRASILEIRA: 

DESENVOLVIMENTO E CONDIÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA 

 

 

Historicamente sabemos da existência de ligação entre a fase do capitalismo no período 

da Revolução Industrial, a luta de classes e a intervenção do Estado no processo da mediação 

onde surge a necessidade de implementação de políticas públicas. 

Na tentativa de entender como se estabeleciam as relações antes da revolução, 

encontramos Polanyi (2000) que na Inglaterra a partir de 1536, discorre sobre a existência de 

leis que organizavam o trabalho para inserir a população desempregada, e os incapazes. Já nesse 

período, a mendicância e a “vagabundagem” eram punidas. A partir de 1601, por força da Lei, 

as paróquias eram responsáveis pelo oferecimento do trabalho, questionava-se a origem da 

pobreza. 

Mais tarde com a Revolução Industrial, a desigualdade fruto da questão social11 presente 

na sociedade capitalista12, trouxe a necessidade da criação de um sistema de proteção com a 

intenção de diminuir as desigualdades sociais e assegurar direitos em todos os âmbitos de 

proteção para a população.  

A expressão “Seguridade Social” tem origem anglo-saxônica, baseadas nas políticas do 

início do século XX, porém aparece pela primeira vez em 1935, no documento que institui a 

Previdência Social Americana Social Security. (DELGADO; JACCOUD; NOGUEIRA, 2009) 

Na Europa alguns países que queriam o desenvolvimento econômico através das 

indústrias, pensaram uma maneira de promover o interesse de todos e ao mesmo tempo um 

meio de sair da crise que instalada, desde o período da quebra da Bolsa de Valores em Nova 

York até a II Guerra Mundial. 

O estado de bem-estar ou Welfare State, como ficou conhecido, seria uma proposta de 

um Estado capaz de promover os interesses de um coletivo através de planos e programas para 

saída da crise. O Welfare State, para Gomes (2006, p. 203): 

 

 

 

                                                 
11 A questão social é o resultado do conflito capital versus trabalho, as lutas e as resistências que as classes operárias 

apresentam para superá-la (IANNI, 1991).  
12 Sistema de produção onde o objetivo é o acúmulo do capital, que por sua vez é adquirido por meio da exploração 

da força de trabalho dos trabalhadores ao vendê-la aos donos dos meios de produção. A exploração dos 

trabalhadores é necessária como mantenedora da ordem capitalista (MARX, 1974). 
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(...) pode ser compreendida como um conjunto de serviços e benefícios sociais 

de alcance universal promovidos pelo Estado com a finalidade de garantir uma 

certa “harmonia” entre o avanço das forças de mercado e uma relativa 

estabilidade social, suprindo a sociedade de benefícios sociais que significam 

segurança aos indivíduos para manterem um mínimo de base material e níveis 

de padrão de vida, que possam enfrentar os efeitos deletérios de uma estrutura 

de produção capitalista desenvolvida e excludente.  

 

 

Seguindo o mesmo raciocínio quanto ao Welfare State, na Inglaterra foi criado o modelo 

Beveridge13 e na Alemanha o modelo Bismark14. No Brasil o conceito de Proteção Social é 

pensado a partir do século XX, em meados da década de 30. As mudanças operadas no Brasil a 

partir deste momento seguiram na direção da criação de instituições próprias para a construção 

de um Estado de bem-estar, mas, de fato o que ocorreu, foi à implantação de algumas políticas 

de bem estar social. 

Ressalta-se que, a educação na América Latina no início do século XX era privilégio de 

poucos. Desta forma, os trabalhadores do campo não tinham entendimento de se organizar para 

lutar por seus interesses, por outro lado os trabalhadores na Europa, por serem mais politizados, 

tiveram um papel importante haja vista que participaram ativamente no processo contra a 

acumulação capitalista (GOMES, 2006). 

Sobre a questão da educação Pochmann (2000), em sua obra escreve que, avida laboral 

neste período até o início do século XX no Brasil, a população trabalhava desde a infância até 

a morte nos campos, não havendo leis de regulamentação e inclusive meios de comunicação 

para contato com outro tipo de realidade. Na Europa, os sindicatos já se organizavam e vários 

fatos importantes aconteciam como a Semana de Arte Moderna e a Revolução Russa. 

Pelos motivos expostos, enquanto na Europa e países mais desenvolvidos criavam 

sistemas públicos de proteção universal, nos países periféricos como o Brasil, tínhamos a 

assistência social no campo do favor e do clientelismo, e a previdência social com alguns 

benefícios aos trabalhadores com carteira assinada. 

Isto porque o Estado se antecipou em ofertar alguns direitos a classe trabalhadora, para 

desta forma, possibilitar o desenvolvimentismo, esse período foi marcado de um lado pela 

                                                 
13Plano Beveridge foi criado na Inglaterra em 1942 por Willian Henry Beveridge, quando presidente do Comitê 

Administrativo Interministerial., responsável pelo sistema previdenciário britânico a partir das teorias Keneysianas 

que propunham distribuição de renda. Serviu de modelo para a estrutura da previdência social na Inglaterra e 

outros países, num novo paradigma de seguridade social universal previdência e assistência, em crítica ao plano 

Bismark. (Ivanete Boschetti, 2009). 
14O Plano Bismark nasceu na Alemanha final do século XIX devido a insatisfação de trabalhadores no período do 

governo do Chanceler Otto Von Bismark. Consiste num sistema de seguro social semelhante ao privado, pois 

apenas seriam cobertos os trabalhadores que contribuíssem para a previdência. (Ivanete Boschetti, 2009) 
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implantação das Leis trabalhistas, que antes não haviam no Brasil, e pelo esvaziamento da 

condição política. 

As Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) foram criadas pela Lei Eloy Chaves a 

partir de 1923, condição necessária no momento em que a economia passaria por transição, 

ainda não se configurava como um sistema público de proteção, pois era firmado apenas entre 

empregadores e empregado. 

O período de 1930 a 1945 no Brasil foi de transformações em todos os sentidos, sociais, 

políticas e econômicas. A economia brasileira passava por transição de agro-exportadora para 

urbano- industrial e esse início de proteção social foi se consolidando até a década de 70, 

juntamente com a economia. 

Os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) surgem em 1933, sendo responsáveis 

pela pensão por morte ou invalidez, doença, velhice, assistência médica e auxilio doença, desta 

forma, o Estado começa a assumir algumas responsabilidades com os trabalhadores.  

Neste período, os benefícios eram de abrangência apenas aos trabalhadores com carteira 

assinada. Para aqueles que não exerciam o trabalho formal, a saúde pública era prestada através 

das campanhas sanitárias e o atendimento médico hospitalar, ficava a cargo das instituições 

privadas ou da filantropia. No âmbito social, a Legião Brasileira da Assistência (LBA) 

estabelecia uma relação entre o Estado e sociedade movida pelo clientelismo e favor. 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2009) 

Durante o regime militar com relação à seguridade foi criado o Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS), em 1966 e a política de habitação popular através do Banco 

Nacional de Habitação (BNH), porém não ocorreu num processo democrático e sim com vistas 

a favorecer a industrialização, o capital e as redes de acumulação internacional. (GOMES, 

2006) 

Apesar do crescimento econômico no Brasil entre 1930 e 1980 com a produção do país 

aumentando e o avanço nas leis trabalhistas, não foi capaz de mudar a sua condição na 

universalização do bem-estar-social, pois os níveis de pobreza e grau de desigualdade não 

acompanharam o crescimento econômico. (POCHMANN, 2010) 

 

1.1 A Contextualização Brasileira e a Seguridade Social 

 

O Brasil passou por um longo período de ditadura militar, foram 21 anos em que a 

população não pôde se manifestar em busca de direitos. Ao final da década de 1970 alguns 

movimentos populares surgem em diversos seguimentos, com a dívida externa e a inflação 
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altíssima, o Brasil começa a se abrir para redemocratização15.  

O advento da Constituição Federal de 1988 foi uma resposta as lutas dos diversos grupos 

organizados, igreja, sociedade civil, intelectuais e movimentos sociais que se iniciou no final 

da década de 70. (PEREIRA, 2013) 

A Constituição Federal de 1988 trouxe um modelo de Seguridade Social com âmbito de 

proteção na área da Saúde, Assistência Social e Previdência Social, a partir de 1990 o Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS) passou a se chamar Instituto Nacional de Seguridade 

Nacional (INSS) e a proteção social se estendeu a todos aos idosos e deficientes que não 

contribuíam com a previdência social através do Benefício Prestação Continuada (BPC). 

Segundo Gomes (2006), dois acontecimentos foram importantes para o contexto no 

Brasil na década de 80, o primeiro se trata da mudança do cenário internacional com a crise do 

petróleo, da dívida externa e a implantaçãodas medidas do Estado Mínimo do Consenso de 

Washington.  

Por este motivo, no Brasil inicia-se o processo de enxugamento do Estado, de cunho 

neoliberal16, o momento é de esvaziamento da máquina pública com a proposta de redução de 

responsabilidades por parte do Estado. 

Para limitar os gastos, em 1994 foi criado um fundo para controle das despesas do setor 

público, o Fundo Social de Emergência (FNE), mais tarde foi substituído pelo Fundo de 

Estabilização Fiscal (FEF). O objetivo era de reter 20% das contribuições sociais como: Cofins, 

PIS/PASEP e outras contribuições provenientes da arrecadação da União, a seguridade se 

mantinha submetida a política econômica, visando estabilização econômica (GOMES, 2006). 

Para que o projeto fosse possível, criaram-se programas de combate à pobreza, 

acelerando as privatizações das estatais, e consequentemente, diminuindo gastos com empresas 

nacionais, pertencentes ao Estado. 

Diante da situação de um estado não provedor e, embora a Constituição Federal em seu 

texto assegure direitos fundamentais e democracia, a política de seguridade social, em seu tripé 

Previdência, Saúde e Assistência Social, além de demandarem muita luta para serem 

implantadas, até os dias atuais não há efetivação de direitos e sofrem constantemente com a 

precarização e falta de recursos. 

                                                 
15Na introdução deste trabalho foi detalhado um pouco mais deste período. 
16 Defende que a economia deve ser entregue às leis do mercado. A presença do Estado inibe o setor primário e 

consequentemente o desenvolvimento. As características do neoliberalismo são: Abertura da economia por meio 

da liberação financeira e comercial e da eliminação de barreiras aos investimentos estrangeiros; Amplas 

privatizações; Redução de subsídios e gastos por parte dos governos; Desregulamentação do mercado, para 

permitir novas formas de contratação que reduzam os custos das empresas. 
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Segundo Behring (2006), os anos 90 fecharam com o seguinte quadro, crescimento da 

pobreza, do desemprego e da desigualdade, pois por outro lado havia concentração de riqueza. 

Na América Latina de 10 postos de trabalho, 07 estavam na informalidade, houve aumento da 

favelização, de 111 milhões de pessoas vivendo nas favelas para 127 milhões, além de fome e 

desemprego. 

Apenas em 2003, a economia foi retomada no sentido de parar as privatizações, 

ampliação de programas sociais e proteção dos trabalhadores e com início de investimentos na 

educação principalmente no ensino superior com a expansão das universidades públicas. 

A crise que se instalou na Europa e nos Estados Unidos a partir do ano de 2012, afetou 

o Brasil, embora tivéssemos um bom desempenho econômico e social, especial e visivelmente 

na Política de Educação com avanço e expansão das universidades federais no território 

nacional. 

O momento foi de descontentamento por parte da população e segmentos mais voltados 

a interesses e privilégios como os empresários. Após uma série de denúncias de desvio de 

dinheiro público, empresas brasileiras foram alvo de investigação. 

A então presidente Dilma Rousseff foi afastada e substituída pelo seu vice de perfil 

liberal e neste sentido, propôs várias reformas, com intenção de dar respostas à sociedade 

quanto ao crescimento econômico e para o enxugamento do Estado. 

Entre as propostas foram: congelamento de gastos públicos com políticas públicas por 

20 anos,reforma trabalhista, terceirização de serviços da rede pública e reforma da previdência 

social. 

Os reflexos das ações são percebidos no cotidiano, o Brasil vive atualmente um 

momento de desemprego e atingiu 11,6% em novembro de 2018, com a taxa sazonalmente 

ajustada permanecendo em 12,1%.17.  

Em 2017 os desalentados eram 4,3 milhões, sendo que em 2012 eram 1,9 milhões. 

(LIMA et al., 2018)18. Além destes sujeitos, 6,5 milhões trabalham em serviços com salários 

menores e carga horária menor e gostariam de trabalhar mais tempo por melhores salários e, 3 

milhões que não conseguem trabalhar por não ter com quem deixar os filhos ou outros 

problemas relacionados. 

A pobreza no Brasil aumentou 11,2% em 2017, mais de 14 milhões de pessoas viviam 

                                                 
17

Matéria publicada pela Money Times em 28 de dezembro de 2018. 
18

Desalentadas são pessoas que desistiram de procurar empregos, ou que são consideradas muito jovem ou muito 

idosa, por não possuir experiência, não ter com que deixar os filhos, mas que estariam em condições ativa de 

trabalho, participam deste grupo homens ou mulheres a partir de 14 anos (LIMA et al., 2018). 
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com renda de R$136,00 mensais. O Produto Interno Bruto aumentou 1% e a inflação diminuiu, 

portanto, o fato da pobreza ter aumentado pode estar ligado ao aumento do desemprego. 

Em meio a uma massa de trabalhadores sem emprego, as políticas sociais direcionadas 

a este segmento da população se sobrecarregam, diante de pouca efetivação das políticas sociais 

e os parcos recursos destinados a Seguridade Social com suas Políticas de Saúde e Assistência 

Social, a população não encontra respostas para as demandas apresentadas. 

 

1.2 A Política de Assistência Social e Saúde 

 

Antes de adentramos no tema, faz-se necessário esclarecer acerca das diferenças entre 

Política social e Programas sociais. 

Couto (2008, p. 46) salienta que: 

 

 

...existem, no mínimo, duas formas de conceituar a política social. Alguns 

autores a pensam apenas como reprodução do status quo e funcional ao 

capital. Já outros, e eu me filio a essa linha, pensam em política social como 

potencialidade contraditória, potencialidade de poder efetivamente registrar, 

por seu intermédio, importante acesso da população aos bens e serviços socias 

produzidos pela sociedade. 

 

 

Enquanto os programas sociais são destinados a famílias de baixa renda19 e que podem 

ser criados por governos locais, mas também podem vir do Governo Federal com o intuito de 

melhorar a qualidade de vida, na questão da alimentação, moradia, saúde entre outras 

necessidades. Para exemplificar podemos citar os programas: Bolsa Família, Mais Médicos, 

Minha Casa Minha Vida, Jovem Aprendiz, Prouni, Sisu, Pronatec, entre outros. 

A partir da Constituição Federal de 1988, como resultado de uma sociedade organizada 

e da luta de movimentos populares, a Seguridade Social Brasileira é garantida por meio das 

políticas públicas da Previdência, Assistência Social e Saúde.  

A Política da Assistência Social em seu art. 203, constitui o SUAS no qual a assistência 

será prestada a quem dela necessitar independente de contribuição à seguridade social. 

(BRASIL, 1988) 

                                                 
19 Segundo o IBGE, em 2015 era considerado baixa renda, quem recebia cerca de 02 salários mínimos mensais. 

Em 2016 quem recebia menos de 02 salários mínimos mensais e em 2017 o valor para baixa renda era de um 

salário mínimo e meio. 
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A Lei nº 8.742 de dezembro de 1993 (BRASIL, 1993) sofreu alterações em 2011, através 

da Lei nº 12.435/2011 (BRASIL, 2011), expressa seus princípios e diretrizes através da Política 

Nacional de Assistência Social no qual organiza os serviços assistenciais em Proteção Social 

Básica (PSB) e Proteção Social Especial de média e alta complexidade (PSE), (MINISTÉRIO 

DO DESENVOLVIMENTO E COMBATE À FOME, 2009), a oferta de serviços aos sujeitos 

em situação de rua estão inseridos na Proteção de média e alta complexidade. 

O serviço de Proteção Social Especial tem como objetivo a proteção de risco pessoal e 

social por maus tratos, abandono, abuso de qualquer natureza, uso de substâncias psicoativas 

(SPA), situação de rua, entre outras. 

Alguns dos serviços oferecidos pela alta e média complexidade são: Serviços 

Especializados em Abordagem Social, o Serviço Especializado para pessoas em Situação de 

Rua, a Acolhida em Repúblicas para pessoas em processo de saída da rua e o Serviço de 

Proteção contra Calamidades. 

Como programas de transferência de renda da política de assistência temos o Bolsa 

Família (BF), instituído pela Lei nº 10.836/2004 (BRASIL,2004), prevê algumas 

condicionalidades como vacinação e frequência na escola das crianças; e o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC), regulamentado pela  Lei nº 8.742/1993 (BRASIL, 1993), que 

garante um salário mínimo para os idosos ou pessoa com deficiência, sujeito a critério de renda 

de ¼ de salário mínimo per capita, bem como laudo pericial no caso de deficiência. 

Mediante critérios próprios de inclusão e exclusão, a Política de Assistência tem como 

usuários os mais necessitados que inclusive não tem salário, sendo o benefício da assistência a 

única forma de renda e não apenas para complementar a renda. 

Segundo Sposati, Carvalho e Fleury (2008, p. 9) descrevem que “necessitado é, aqui, 

aquele que não tem renda própria. Em decorrência, a assistência social constituiria um 

substituto do salário e não um salário indireto, como os serviços sociais ofertados pelas políticas 

sociais.” 

A Política de Saúde art. 196 foi instituída através daLei nº 8.080/1990 (BRASIL, 1990a) 

e a Lei nº 8.142/1990 (BRASIL, 1990b) que dispõe sobre a criação e o funcionamento do SUS 

e a participação comunitária, determinando às ações do direito universal a saúde, ofertada pelo 

Estado, com participação complementar da iniciativa privada. 

 A saúde é definida pela OMS (Organização Mundial da Saúde), como “um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença” 

(CONSTITUIÇÃO DA OMS, 1946, s. p.). 

Ainda de acordo com o relatório final da 8º Conferência de Saúde (1986, p.04): 
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Em seu sentido mais abrangente, a saúde é resultante das condições de 

alimentação, habitação, educação, renda, meio-ambiente, trabalho, transporte, 

emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. 

É assim, antes de tudo o resultado das formas de organização social da 

produção as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. 

 

 

Os serviços de saúde se organizam por níveis de atenção por complexidade sendo eles: 

atendimento primário - UBS; atendimento secundário - clínicas, ambulatórios e especialidades; 

e atendimento terciário-hospitais. 

 

1.3 Cenário atual da população em situação de rua: algumas considerações  

 

Segundo o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), com base de dados de 

2015, no Brasil a população em situação de rua somava 101.854 sujeitos. Na cidade de São 

Paulo o último censo de 2015 revelou 15.905 sujeitos em situação de rua, sendo que em 2011 

o número era 14.478, maior em 275,8% quando em 2009 havia 3.852 pessoas nas ruas de São 

Paulo.  

Na região sul da cidade de São Paulo (figura 1), no registro nas subprefeituras 

correspondentes aos territórios da Vila Mariana, Ipiranga, Santo Amaro, Jabaquara, Cidade 

Ademar, Campo Limpo, M’Boi Mirim, Capela do Socorro e Parelheiros, encontram-se na rua 

671 sujeitos e 461 em centros de acolhida, somando 1.135 pessoas na região sul em situação de 

rua. 

A figura 1 demonstra o Mapa da Região Sul de São Paulo na abordagem do tamanho da 

demanda dos distritos apresentados na imagem. 
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Figura 1 – Mapa da região sul de São Paulo 

 
     Fonte: Encontra SP (s. d.). 

 

 

A Prefeitura de São Paulo atualmente vem passando por momentos de transição e 

incertezas quanto aos encaminhamentos de algumas questões com relação à população mais 

empobrecida. 

Na administração do prefeito João Dória, sucedido pelo vice Bruno Covas20, algumas 

mudanças foram significativas para a população em situação de rua, como a transição do 

Programa Braços Abertos para o Programa Redenção que no início propunha internações 

compulsórias no tratamento do uso de SPA (uso de drogas), a não remuneração pelo trabalho 

das pessoas em tratamento e a destruição dos hotéis para acolhida dos sujeitos que passavam 

por tratamento e estavam em situação de rua. 

O programa foi alvo de críticas, pois além de remeter a uma política higienista e 

autoritária no enfrentamento da questão do uso de drogas, criminaliza, destinando uma questão 

a ser tratada como saúde pública para o âmbito repressivo da polícia. Após as críticas, algumas 

medidas foram revistas, como por exemplo, a internação compulsória apresentada como 

internação voluntária a todos que desejassem. (DAMASCENO, 2017) 

 

1.4 O HMARS e o atendimento do Assistente Social no âmbito hospitalar 

                                                 
20Por motivo da campanha a Governador nas eleições de 2018. 



 
33 

 

 

O HMARS está localizado na região sul da cidade de São Paulo próximo ao Terminal 

Jabaquara da linha do metrô, a Rodoviária Intermunicipal com linhas rodoviárias para a Baixada 

Santista e para o Litoral Sul da cidade de São Paulo e, o Aeroporto de Congonhas. 

Outra informação importante é o fato da região do Jabaquara estar localizada em cinco 

numerosos aglomerados subnormais (IBGE, 2010)21: Campo limpo com 58.291 moradias, 

M’Boi Mirim com 40.266 moradias, Ipiranga com 26.210 moradias, Cidade Ademar com 

25.610 moradias e Jabaquara com 13.414 moradias. 

O HMARS possui atendimentos nas seguintes clínicas médicas: Cirurgia Geral, 

Neurocirurgia, Ortopedia, Pediatria, Obstétrica, Pediátrica, Ginecológica, Unidade de 

Tratamento Intensivo (adulto, neonatal e pediátrica), Psiquiátrica, Infectológica, Buco Maxilo 

Facial, Endoscopia. 

Nos meses de março a junho de 2018, em que as entrevistas se realizaram, os 

atendimentos no Pronto Socorro em média foi de 5.600 pessoas no mês, sendo 186 pessoas por 

dia. Atualmente, o número mensal de atendimentos aumentou e o censo de agosto de 2018, 

registrou 7.102 pessoas que passaram por atendimentos no referido hospital. 

A Região Sul, em que o hospital está localizado, é composta por 27 distritos que estão 

divididos em nove Subprefeituras Regionais. Com relação à população em situação de rua 

convalescente, já em 27 de setembro de 2016 aconteceuo Seminário “Atendimento em Rede à 

Pessoa Convalescente em Situação de Rua”, chamando desse modo atenção para a temática. 

A idealização do seminário foi organizado pelo Grupo de Trabalho (GT) sobre a 

população em situação de rua convalescente da Zona Sul de São Paulo, grupo composto por 

membros da sociedade civil e por membros da secretaria que compõem o governo municipal e 

que tinha como proposta discutir sobre a convalescença, bem como fomentar sobre a 

necessidade de serviços híbridos para o atendimento dos sujeitos envolvendo a rede 

intersetorial. (GRUPO DE TRABALHO DE POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 

CONVALESCENTE DA ZONA SUL DE SÃO PAULO, 2018) 

Com o intuito de tratar o conceito de convalescente usaremos o mesmo usado pelo GT, 

que entende que os sujeitos convalescentes: 

 

 

São aqueles submetidos a procedimentos clínicos ou cirúrgicos e que se 

                                                 
21  Aglomerado Subnormal, são áreas conhecidas como favelas, comunidades, grotão, vila, 

mocambo, entre outros (IBGE, 2010). 
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encontram em recuperação e necessita de acompanhamento médico, de outros 

cuidados de reabilitação física funcional (OBSERVATÓRIO DE SAÚDE DA 

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, 2013 p. 30). 

 

 

Cabe ainda destacar, que para a população em situação de rua convalescente, atualmente 

na cidade de São Paulo, existem apenas dois serviços para atendimento, o Centro de Acolhida 

Especial para pessoa em período de Convalescença (CAE Boracéia), localizado na Barra Funda, 

zona oeste da cidade de São Paulo e a Casa de Cuidados Lar Transitório Batuíra, localizada no 

bairro Bela Vista, região central da cidade de São Paulo. 

O CAE Boracéia disponibiliza 80 vagas, sendo 50 para o sexo masculino e 30 para o 

sexo feminino. Os profissionais da área da saúde no CAE Boracéiasão remunerados pela 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.  

A Casa de Cuidados Lar Transitório Batuíra disponibiliza 13 vagas apenas para sujeitos 

do sexo masculino no pós-cirúrgico, sendo que os profissionais da área da saúde são 

voluntários. 

No debate e sistematização das mesas foram identificados que a população em situação 

de rua em convalescença, pelas parcas vagas em acolhimento institucional devido à situação de 

convalescença, fica exposta a ambientes hospitalares por longos períodos e em alguns casos 

evoluindo para óbito em decorrência da inapropriada condição para reabilitação. 

Devido às vagas de acolhida serem direcionadas a sujeitos que possuem autonomia para 

as atividades diárias, o GTI tem como objetivo a construção de equipamentos hídricos, sendo 

que o mínimo para atender esses sujeitos seria um equipamento por cada região do Estado de 

São Paulo.  

Muitas vezes a situação clínica do paciente não justifica uma internação para finalização 

da medicação e, o fato da pessoa se encontrar em situação de rua, dificulta a administração da 

medicação, além da exposição ao calor ou frio excessivo, por não possuir local de acolhida. 

No trabalho cotidiano do setor de Serviço Social no atendimento as demandas, 

encontramos dificuldades com relação à rede intersetorial não oferecer condições a essa 

população de recuperação na convalescença. 

Em geral os sujeitos não possuem renda, que poderia assegurar o pagamento de um 

quarto em pensão e, também não está inserido em acolhida institucional, dificultando ainda 

mais o acesso a acolhida. 

Neste sentido, destacam-se algumas demandas que cotidianamente surgem no hospital: 

a) Identificação quando os sujeitos não possuem documentos que comprovem a 

identidade dele próprio e, para tentativa de localização de familiares e/ou amigos; 
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b) Atendimento social para articulação da rede intersetorial para solicitação de vaga 

em acolhimento institucional22 através do Centro de referência Especial da Assistência Social 

(CREAS)23; 

c) Tempo de internação sem necessidade que justifique a ocupação do leito, deixando 

de atender outras pessoas que estejam em situação mais agravada ou expondo o sujeito 

convalescente ao ambiente insalubre do hospital; 

d) Abandono de idosos que estão em acolhimento institucional pela dificuldade de 

locomoção, ou uso de fraldas geriátricas, no momento de alta hospitalar em que a instituição é 

comunicada, há a recusa em receber o idoso na justificativa de não haver condições e nem 

profissionais de saúde para os cuidados necessários; 

e) Abandono de idosos pelos próprios familiares, por diversos motivos como: Falta de 

local para acolher; excesso de trabalho impossibilitando o manejo com o idoso, vínculos 

familiares fragilizados ou rompidos e a condição do empobrecimento familiar que não 

possibilita o pagamento de um cuidador; 

f) Sujeitos com transtornos mentais que passam por atendimento ou períodos de 

internação em caso de surto, no momento de alta hospitalar, muitas vezes não são aceitos por 

familiares e muitos são recusados em acolhimento institucional pela participação em brigas 

anteriormente. 

 

Sobre a questão da pessoa idosa em situação de rua, um estudo na cidade de São Paulo, 

realizado pela SMADS, encontrou os seguintes achados: 237 idosos estão em situação de rua, 

a maioria deles são homens, sendo que 81,5%se encontram em acolhimento institucional e, 

34% apenas possuem algum tipo de renda como aposentadorias. (MMA CONSULTORIA, 

2018) 

 As mulheres idosas estão em número menor e possuem menos renda, de 88 idosas, 

apenas 11possuem renda, e 45 mulheres com 65 anos não possuem benefício. Se a população 

jovem e adulta já encontra dificuldade no mercado de trabalho, para os idosos a situação é ainda 

pior, pela fragilidade da própria idade. (MMA CONSULTORIA, 2018) 

Por este motivo estão mais propensos a depressão, neste sentido, os espaços de acolhida 

precisam caminhar na direção de proporcionar trabalho e apoio psicológico, capaz de preparar 

                                                 
22O processo não é simples, além do relatório do Médico, do Setor de Enfermagem e do Setor de Serviço Social 

que passam por uma análise, pelos técnicos responsáveis por conceder a vaga, um longo período de espera antecede 

a autorização de vaga. 
23 O CREAS é responsável pelas ações de média e alta complexidade onde estão inseridos os sujeitos em situação 

de rua.  
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o idoso quer seja para retorno familiar ou para repúblicas. (MMA CONSULTORIA, 2018) 

Oferecer atividades e trabalhos, inclusive o BPC para que o idoso possa arcar com as 

despesas do cotidiano, devem ser criadas ações que possibilitem uma vida com mais dignidade 

ao idoso, com trabalhos mais leves para sua própria renda e auto-estima. (MMA 

CONSULTORIA, 2018) 

O Assistente Social lida frequentemente com questões como: 

a) As Instituições de Longa Permanência Para Idosos, CAE Boracéia e Casa Batuíra 

são de difícil acesso, em razão da idade mínima (60 anos) para ingresso; 

b) Os leitos de retaguarda são insuficientes diante da intensa procura por parte dos 

técnicos da área da saúde. O Hospital D. Pedro II Geriátrico e de Convalescentes, possui equipe 

multiprofissional e disponibiliza 225 leitos para os sujeitos, porém devido à escassez de leitos 

em outros equipamentos há sobrecarga para o referido hospital; 

c) Lidar com o senso comum presente nas instituições, devido à parca informação e 

conhecimento quanto à realidade social que possibilitaria operar mudanças na atuação. 

 

Neste sentido, trabalhar intersetorialmente com setores que desconhecem a realidade 

dos usuários, que para serem atendidos seus direitos precisam de muito mais que protocolos 

estabelecidos institucionalmente. Sobre esta questão, Ceccim e Ferla (2008, s.p.) ressaltam: 

 

 

O “poder de cidadania” presente na sociedade, para o setor da saúde e para a 

área científica da saúde coletiva, não teve correspondente para o setor da 

educação e para a área do ensino. Ainda é tênue na formação profissional a 

apropriação do Sistema Único de Saúde e ainda vigora um imaginário de 

saúde como prestação de serviços altamente tecnificados, com usuários 

tomados por seus padrões biológicos, com o processo saúde-doença 

constituído por história natural, com o hospital tomado como o topo de uma 

hierarquia qualitativa de trabalho, com o emprego público entendido como 

alternativa de sobrevivência e produção de práticas coletivas, enquanto o 

trabalho de maior dedicação estaria no subsetor privado, com atendimento 

individual e com grande consumo de procedimentos. Um imaginário assim 

configurado está presente na formação, sendo produto construído e embasado 

em interesses corporativos e particulares. 

 

 

Para Ceccin e Ferla (2008), o SUS foi resultado da luta do Movimento Sanitário, que 

protagonizou a Reforma Sanitária, em busca do reconhecimento da Saúde como direito. Os 

docentes neste sentido contribuíram na formação de profissionais, porém, atualmente há um 

esvaziamento por parte dos profissionais, quanto às lutas e a Saúde como direito. Colocando 
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em risco os direitos já adquiridos.  

Neste sentido, a Educação Permanente em Saúde bem elaborada pode ser uma 

importante ferramenta para aqueles que tenham compromisso em fortalecer o SUS no conceito 

mais amplo de saúde. Possibilitando corrigir possíveis lacunas durante a formação dos 

profissionais.  
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2 ALGUMAS REFLEXÕES CONCEITUAIS 

 

 

2.1 Pobreza, vulnerabilidade e desigualdade 

 

Muitos autores abordam a categoria pobreza e neste capítulo, buscou-se compreender 

este complexo conceito e suas implicações na vida da população. Para Yazbek (2005, p. 217): 

“(...) é a expressão direta das relações vigentes na sociedade, localizando a questão no âmbito 

das relações constitutivas de um padrão de desenvolvimento extremamente desigual, em que 

convivem acumulação e miséria.” Para a autora, a pobreza em nossa sociedade é produzida e 

reproduzida no plano econômico, político e cultural. Quem é pobre é pobre de tudo e já tem seu 

lugar definido na sociedade. 

O pobre na nossa sociedade além de ser excluído das riquezas socialmente produzidas, 

também é excluído de todas as possibilidades de tentativa de sair da condição que se encontra, 

pois se percebe no cotidiano que várias gerações de sujeitos estão na situação de pobreza. 

A falta de profissionalização; a evasão escolar; a gestação precoce; o arrastamento ao 

mundo das drogas; as péssimas condições de moradia; as condições insalubres e a falta de 

saneamento básico; a distância do local do trabalho; o número elevado de filhos; a mulher chefe 

de família; a fome; o frio; a falta de esperança; o cansaço; a descrença de uma vida melhor, o 

estigma que o acompanha entre outras privações afastam cada vez mais o pobre de alcançar 

condições que lhe possibilitem sair da sua condição. 

Silva (2002) relata que ao analisar a pobreza em diferentes abordagens e destacando 

expressões mais recentes e sua relação com as políticas públicas, remete aos anos de 1990 a 

fase mais aguda da pobreza em uma economia globalizada e com o Estado neoliberal 

proveniente do Consenso de Washington, já abordados aqui neste trabalho no primeiro capítulo, 

inclusive com as consequências. Neste período, foi verificado que houve generalização da 

pobreza, aumento da concentração de renda e do desemprego e um terço da América Latina 

vivendo na pobreza e na pobreza extrema.  

A situação a que os pobres são submetidos na medida que, pela sua condição, não 

acessam os bens socialmente produzidos quer seja pelo trabalho, pela condição de desemprego, 

quer seja pelas políticas públicas, pela exclusão por meio da seletividade, entram em uma 

situação de vulnerabilidade. 

Segundo o Centro de Estudos da Metrópole, entendemos por vulnerabilidade:  
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(...) uma combinação entre elementos de privação socioeconômica e 

características demográficas das famílias. Considera–se que um setor 

censitário apresenta alta concentração de população vulnerável quando ele 

apresenta situações de privação expressadas por baixos níveis de renda e 

escolaridade aliados a determinados perfis demográficos – como, por 

exemplo, a elevada presença de crianças ou de idosos, a expressiva presença 

de mulheres com baixa escolaridade ou de pessoas muito jovens na condição 

de chefes de família. A presença de crianças ou de idosos revela o grau de 

autonomia/dependência de cada membro no conjunto do grupo familiar – o 

que amplia a condição do chefe de família de ser provedor de múltiplos 

dependentes. A intensidade da vulnerabilidade social varia de acordo com o 

grau de privação e com a maior ou menor presença desses grupos etários - 

compondo grupos sociais com perfis particulares (CENTRO BRASILEIRO 

DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO, 2004, p.06)   

 

 

De acordo com o conceito de vulnerabilidade, ser pobre é estar em situação de 

vulnerabilidade, pois além da situação de privação econômica, há a dificuldade ou o não acesso 

as políticas sociais por diversos motivos, inclusive as dificuldades relacionadas ao estigma e ao 

preconceito. 

Para finalizar o entendimento dos conceitos que parecem iguais, mas tem características 

distintas, encontramos em Silva (2002) que a desigualdade diz respeito a deficiências e não diz 

respeito à pobreza. Ser pobre está relacionado a privações enquanto que a desigualdade se 

relaciona a desvantagem que os sujeitos apresentam com relação à riqueza, e não 

necessariamente o sujeito se encontrar na pobreza. 

 

2.2 A Política Social e a questão dos Direitos 

 

A política social se apresenta a sociedade, como resposta do Estado, para as expressões 

da questão social que tem seu desenvolvimento na sociedade capitalistas favorecendo uma 

questão econômica excludente. 

A desigualdade presente na sociedade capitalista é necessária para a sobrevivência do 

sistema capitalista e o Estado participa como fiador desta relação, à medida que fornece serviços 

através de programas, projetos e serviços públicos na tentativa de amenizar os conflitos. 

 

Deste modo, objetivado em instituições com seus programas e projetos, o 

Estado apóia e organiza a reprodução das relações sociais, assumindo o papel 

de regulador e fiador dessas relações. Intervindo tanto na viabilização do 

processo acumulativo como na reposição das classes subalternas (YAZBEK, 

2007, p. 38). 
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Se de um lado o sistema capitalista produz riqueza, por outro ele produz a pobreza, 

daqueles que com seus baixos salários, não possuem poder de compra. A pobreza traz consigo 

a vulnerabilidade aos indivíduos sem poder de compra numa sociedade que tudo se vende, 

inclusive os direitos universais. 

A falta de acesso aos serviços públicos, o baixo grau de escolaridade, o desemprego, os 

baixos salários e uma série de privações são situações que colocam os sujeitos em situação de 

vulnerabilidades desencadeando a exclusão dele perante a sociedade e, dos bens socialmente 

produzidos. 

A pobreza vem aumentando e o estado não consegue por meio das políticas sociais 

atender a um número crescente de pessoas que atualmente estão dependendo das políticas 

sociais para sobreviver, pelo motivo de estarem fora do mercado formal de trabalho. 

A população estimada no município de São Paulo para 2018 é de um pouco mais de 12 

milhões de pessoas. Em 2010, no último censo, havia 11.253.503 pessoas, sendo que 5.634.681 

estavam trabalhando e tinham renda de até 4,2 salários mínimos. 

No entanto, no mesmo ano, 3.488.586 pessoas viviam com renda de até 1/2 salário 

mínimo per capita mensal, trabalhando na informalidade e sem acesso aos direitos via trabalho 

formal. 

Para Sposati, Carvalho e Fleury (2008), o homem só é reconhecido quando serve ao 

capital, quando trabalha formalmente. Se por algum motivo ele deixa de trabalhar por doença 

ou perde o emprego, ele perde a visibilidade política e econômica. 

Para as autoras, a assistência social é destinada aos invisíveis do capital, portanto “cabe 

a assistência social, como mecanismo econômico e político, cuidar daqueles que aparentemente 

‘não existem para o capital’: o trabalhador parado, o que não possui vínculo formal, o 

desempregado, o indigente, o deserdado.” (SPOSATI; CARVALHO; FLEURY 2008, p.14) 

Para os trabalhadores formais, o direito existe e pode ser reclamado, pois está inserido 

nas leis trabalhistas, mas para o usuário da assistência, que necessita se submeter aos critérios 

de inclusão/exclusão para ter acesso aos serviços, o direito fica no campo do favor não tendo a 

quem reclamar.  

Desta forma, o usuário que não foi contemplado pelos serviços não tem como reclamá-

lo, pois, só terá direito a assistência quem apresentar o maior grau de necessidade, através dos 

critérios de seleção da política. 

Sobre os critérios de seleção aos sujeitos,Telles (2001, p. 06) tem a dizer que: 
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O fato é que a definição do corte de renda mensal para o credenciamento 

desses indivíduos para o exercício de um direito constitucional é tão irrisório 

(renda mensal per capita de um quarto de salário mínimo) e os rituais de 

credenciamento tão complicados, burocráticos e vexatórios que a implantação 

do benefício realizou o que uma reportagem da revista Veja chamou, ao 

comentar esses e outros programas sociais, de “milagre de redução dos 

pobres”, uma espécie “metodologia oficial” que consegue a proeza de fazer os 

pobres desaparecem do cenário oficial pois são poucos os que conseguem se 

credenciar para o acesso aos benefícios distribuídos pelo governo.  

 

 

Quanto à questão do desemprego a autora traz algumas informações para iniciar 

algumas reflexões acerca da situação atual. Reafirma ainda que, na década de1990, 52% da 

população estavam desempregadas ou no trabalho informal. Em 1995 já eram 59,8% que 

estavam fora do mercado de trabalho e, portanto, uma população que não existe para os meios 

legais construídos na era Vargas, da carteira assinada, mas que embora tenhamos avançado com 

a Constituição Federal de 1988, esta condição ainda se mantém. (TELLES, 1999) 

A realidade brasileira vive uma crescente fase de desemprego, que se refletem nas 

condições de vida. No último censo de 2010 na região metropolitana de São Paulo havia mais 

de 2 milhões de pessoas vivendo em “aglomerados subnormais” o número representou 11% do 

total da população, colocando São Paulo como o município com maior número de pessoas 

vivendo nesta condição no Brasil. 

Neste tipo de habitação, há as mais diversas formas de condições de precariedade, 

insalubridade e de não acesso de condições que possibilitem dignidade a população. Muitas 

pessoas além da condição precária de moradia se encontram sem trabalho e, portanto, sem renda 

ou com renda insuficiente para as necessidades principais, para manutenção da vida. 

As políticas sociais que deviam ser uma complementação de renda representada nos 

serviços oferecidos pelos equipamentos do Estado, para essas pessoas se apresentam como a 

única fonte de renda. 

Realidade presente nos atendimentos a população mais vulnerável principalmente as 

chefiadas por mulheres impossibilitadas de trabalhar em razão dos filhos pequenos. 

Para os sujeitos em situação de rua, a situação é ainda mais difícil, muitos não possuem 

benefício, pois a instabilidade quanto ao local de permanência dificulta localizá-los no 

momento em que o benefício é autorizado.  

Há o preconceito quanto àqueles que estão fora do mercado de trabalho no sentido de 

culpabilizar o indivíduo como se ele fosse culpado pela situação de desemprego no Brasil, 

aliada a pouca qualificação que o indivíduo apresenta como pré-requisitos a concorrer às parcas 
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vagas. 

A naturalização da pobreza também é presente e paralisa a sociedade a buscar soluções 

para resolver os problemas da pobreza e neste sentido, continuamos com as ações fragmentadas 

e descontinuadas das políticas sociais. 

Segundo Sposati, Carvalho e Fleury (2008) a presença da pobreza no nosso cotidiano é 

naturalizada, convivemos bem com ela. Este fato se deve a condição de subalternidade da 

pobreza pelos períodos de repressão e paternalismo, bem como as ações pontuais presentes nas 

instituições para conformar os pobres através do assistencialismo hegemônico. 

Como podemos pensar na saúde em seu conceito sendo um completo estado de bem-

estar, físico, social e mental, se as pessoas não têm emprego, não tem uma rede de apoio que 

garanta o direito a saúde, não tem habitação, educação, as mães não têm creche para seus filhos 

para que elas possam trabalhar, constantemente lhes falta até o alimento. 

As políticas pensadas para diminuir as desigualdades não estão conseguindo 

desempenhar sua função através dos serviços oferecidos a população. Segundo Yazbek (2007, 

p.163): 

 

Ao contrário, as carências se acumulam e se sobrepõem numa espiral 

crescente, desafiando possíveis soluções. Limites de ordem estrutural como a 

falta de emprego e a má distribuição de renda, ao lado de um padrão de 

intervenção no campo social caracterizado pela baixa efetividade, são 

responsáveis pelos resultados insatisfatórios da política social brasileira. 

 

 

Na política de saúde não é diferente a questão dos direitos, pois os sujeitos para dar 

continuidade ao tratamento necessitam de recursos da rede intersetorial, mas ao tentar acessá-

los não encontram disponibilidades seja pelo perfil exigido, pela incipiência em vagas ou pelas 

condições de convalescença. 

No desenvolvimento da pesquisa de campo em contato com os sujeitos em situação de 

rua, percebe-se um histórico de privações, abandono, falta de oportunidades, de perdas de 

empregos e de vínculos familiares rompidos, culminando na situação de rua. 

Os sujeitos também apresentam uma frágil relação de pertencimento com o território e 

com os profissionais que se relacionam com eles pelos equipamentos da rede intersetorial, 

incluindo o HMARS. 

De acordo com Castel (1998), o indivíduo encontra-se protegido se possui vínculos 

familiares e trabalho, na falta de um deles, o indivíduo beira as zonas da vulnerabilidade e se 

faltam os dois, ele entra no que o autor chama de “desfiliação social”. 
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Neste sentido, segundo Acosta (2012, p. 8) esclarece que: 

 

(...) é necessário o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, pelo 

conhecimento dos laços, redes e equipamentos sociais existentes no território 

que a política de assistência social deve ser uma política social de proteção 

preventiva da proteção social dos brasileiros, isto é, proteção social na 

seguridade social (saúde, previdência e assistência social).  

 

 

Diante do exposto, com algumas considerações sobre a pesquisa e o método utilizado 

serão apresentados os resultados. 

Quanto aos objetivos no momento do desenvolvimento do projeto, consistia em traçar 

o perfil dos sujeitos em situação de rua que passassem por atendimento ou internação, este fato, 

talvez pelo número reduzido de sujeitos que participaram da pesquisa, não nos trouxe avanços 

na questão investigada. O mais importante foi ouvir estes sujeitos, entender como eles se 

relacionam com a rede intersetorial, pelos profissionais que os atendem no cotidiano, as 

expectativas da pós-alta, quanto ao uso da medicação e aos cuidados na pós-alta. 

Por este motivo, suprimimos alguns itens das entrevistas e nos atentamos apenas para o 

que elencamos como importantes para a pesquisa, como contribuição para o trabalho 

profissional e para os sujeitos entrevistados. Entende-se que é necessário ouvir o outro e 

perceber o que ele necessita vindo dele enquanto protagonista do seu tratamento, só desta forma 

a nossa atuação na operacionalização da política pública fará sentido. 

Sobre a produção do cuidado em saúde, Merhy (2004) em seu artigo “O ato de cuidar: 

a alma dos serviços de saúde” escreve que o campo da saúde se constituiu como o campo de 

práticas cuidadoras e o médico tornou-se hegemônico neste modelo socialmente construído, 

porém dentro deste modelo, há outras formas de exercer o cuidado. Neste mesmo artigo o autor, 

mais adiante, continua expondo que na perspectiva de crítica quanto aos cuidados recebidos, o 

usuário não se sente seguro e sim desinformado, desprotegido, desamparado e desprezado. 

Neste sentido, o usuário não está se referindo a falta de conhecimento tecnológico no 

realizar do seu atendimento, mas sobre a falta de interesse e da desresponsabilização por parte 

dos serviços em torno do usuário e de seus problemas. Tais questões estão explícitas nas falas 

dos sujeitos entrevistados na relação com a rede intersetorial, considerando a saúde como um 

modo de vida e de como os sujeitos se relacionam com a sua realidade, as redes de acesso, entre 

outros determinantes. 
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3 ANÁLISE DAS NECESSIDADES EM SAÚDE DOS SUJEITOS EM 

SITUAÇÃO DE RUA NO HMARS  

 

 

Ciente da conjuntura existente na sociedade brasileira, especialmente a paulista e a da 

zona sul do município de São Paulo, com usuários da rede de saúde pública no HMARS, 

buscou-se entender como a PNISPSR está sendo concretizada no que se refere ao direito à saúde 

nos equipamentos do Estado, especialmente no HMARS com sujeitos convalescentes em 

situação de rua pós-alta hospitalar. 

Em relação aos objetivos específicos, destacam-se: 

a) Conhecer a realidade do HMARS no que diz respeito ao atendimento à pessoa em 

situação de rua; 

b) Consubstanciar as formas de atuação e encaminhamentos que garanta a manutenção 

da saúde dos usuários em situação de rua. 

 

3.1 Método de Pesquisa 

 

O objeto de pesquisa considera que a ausência de condições efetivas por parte dos 

serviços oferecidos aos usuários convalescentes em situação de rua, atendidos pelo SUS no 

HMARS, impedem continuar o respectivo tratamento, ocasionando a reinternação hospitalar. 

Como método de pesquisa qualitativa para esta investigação, fez-se indispensável o 

conhecimento da realidade e, através desta, encontrar subsídios para superar o quadro acima 

descrito. 

Para tanto, após a exploração de coleta bibliográfica em livros, revistas relacionadas ao 

tema que tenham sido produzidas e disponibilizadas em bibliotecas como trabalhos científicos, 

buscou-se o acesso aos prontuários dos sujeitos inseridos no equipamento HMARS, 

constituindo a fase exploratória de dados de fontes secundárias, que permitiram a preparação 

da fase da coleta de dados de fonte primária, junto aos sujeitos envolvidos com o objeto desta 

pesquisa. 

A abordagem desta pesquisa é qualitativa, conforme o definido por Minayo, Deslandes 

e Gomes (2012), na qual a análise e interpretação na pesquisa qualitativa têm como elemento 

principal, a exploração de um conjunto de opiniões e representações sociais dentro de um 
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determinado tema. Neste sentido, não há a necessidade de abrangência das falas e expressões 

em sua totalidade, pois embora os grupos tenham características e pontos em comum, 

apresentam singularidades próprias, diversidades de opiniões e crenças. 

Quanto ao universo da pesquisa, no HMARS passam por atendimentos 

aproximadamente 5.600 sujeitos no mês, a média diária fica em torno de 186 sujeitos, sendo 

que neste equipamento de saúde a população em situação de rua, oscila entre 20 a 40 

mensalmente. Portanto, a amostra pretendida foi 10% dessa totalidade. 

O acesso aos prontuários e as entrevistas, foram realizadas de 13 de março a 05 de junho 

2018, portanto aproximados 03 meses, durante o período a população em situação de rua foi de 

120 sujeitos. Foram acessados 15 prontuários totalizando 18% da estimativa de 120 sujeitos e 

destes, 08 foram entrevistados totalizando 9,6%.  

Para a caracterização da amostra como fonte secundária, os 15 prontuários acessados 

tiveram a intenção de traçar o perfil dos sujeitos da pesquisa e, esclarecer algumas inquietações 

no que diz respeito ao local de permanência na rua e perspectiva e destino após a alta 

hospitalar/atendimento hospitalar. 

As entrevistas tinham como finalidade entender como se recuperam após a alta 

hospitalar, quais os equipamentos de saúde e equipamentos da rede intersetorial acessados pelos 

entrevistados, entre outras inquietações. 

Por outro lado, cabe ainda mencionar que para darmos conta da pesquisa com seres 

humanos, seguimos a regulamentação correspondente, razão pela qual solicitamos as 

autorizações correspondentes às instâncias do HMARS através da Secretaria de Saúde do 

município de São Paulo, Comitê de Ética da UNIFESP e da Plataforma Brasil vinculada ao 

Conselho Nacional de Saúde (parecer apresentado no Anexo A.) 

Na pesquisa de campo propriamente dita, aconteceram dois momentos de coleta de 

dados nesta etapa no HMARS, o primeiro, referente ao acesso a todos os prontuários dos 

internados e o segundo, coma realização das entrevistas. 

Após definição dos sujeitos, foram aplicadas entrevistas semi-estruturadas, e conforme 

afirmado por Minayo, Deslandes e Gomes (2012, p. 64): 

 

 
Entrevista é acima de tudo uma conversa a dois, ou entre vários interlocutores, 

realizada por iniciativa do entrevistador. Ela tem o objetivo de construir 

informações pertinentes para um objeto de pesquisa, e abordagem pelo 

entrevistador, de temas igualmente pertinentes com vistas a este objetivo.  
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A sistematização, análise e interpretação das informações coletadas foram realizadas 

com vistas a apresentar elaborações conclusivas sobre a temática da pesquisa. Concordando 

com Bardin (1977, p. 42) sobre análise de conteúdo entendemos: 

 

 

Um conjunto de técnicas de análise de comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitem a interferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. [grifos do autor].  

 

 

Foram incluídos na pesquisa para acesso aos prontuários, ou seja, fonte primária, todos 

os sujeitos em situação de rua que passaram por atendimento ou internaçãoe após apresentação 

da pesquisa quiseram participar por livre e espontânea vontade. 

Foram entrevistados e compuseram a fase secundária da pesquisa, apenas os sujeitos 

que se encontravam em internação hospitalar, independente da clínica de acompanhamento. 

Após a apresentação da proposta da pesquisa, iniciamos a coleta de assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B), depois da leitura e 

esclarecimentos dos aspectos éticos que garantiram o sigilo das informações coletadas, assim 

como o anonimato correspondente. Ressalta-se que o material coletado da fonte primária seja 

devidamente cuidado e guardado por um período de até cinco anos em virtude do sigilo e zelo 

dos dados contidos. 

A entrevista seguiu o roteiro preliminarmente definido (Apêndice D) e foi gravada. Após 

transcrição das entrevistas e sistematização da totalidade de dados colhidos em fontes primária 

e secundária, procedemos preliminarmente à análise, a partir dos descritores: direitos, saúde, 

pobreza, situação de rua, convalescente. 

A forma de escolha dos entrevistados seguiu as orientações da Secretaria de Saúde do 

município de São Paulo que como condição de realização da pesquisa, de que os usuários 

fossem entrevistados em quarto individual, garantindo o sigilo. Nesse procedimento, 

encontramos que nem todos os sujeitos encontrados em quartos isolados eram pessoas em 

situação de rua. 

O cenário dos sujeitos entrevistados ficou assim definido: quatro se encontravam na 

enfermaria de Psiquiatria e tivemos a oportunidade de entrevistá-los no consultório; os outros 

quatro sujeitos estavam internados em outras enfermarias, sendo que dois destes em quartos 

isolados e dois precisaram ser deslocados para local isolado para garantir o sigilo. 
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O número exato dos sujeitos em situação de rua que passaram pelo hospital, na época 

da pesquisa, não foi possível levantar. A identidade dos sujeitos foi preservada nos acessos aos 

prontuários, bem como dos entrevistados, sendo que o modelo de estruturação e análise da 

pesquisa segue a partir do perfil para abranger as questões mais pertinentes ao aceso a rede 

intersetorial e perspectivas para o pós-alta. Para identificação do conteúdo das falas, a 

identificação dos sujeitos foram trocados por nomes de flores, mantendo as respectivas idades, 

sexo e etnia. 

Por outro lado, cabe mencionar que para nutrir a análise dos dados coletados de fonte 

primária e sua relação com as de fonte secundária foram realizadas atividades como: 

a) Visitas e reuniões junto com os técnicos do HMARS com a finalidade de 

aproximação e apropriação da realidade vivida institucionalmente pelos sujeitos usuários, 

objeto desta pesquisa; 

b) Leituras e fichamentos de textos e artigos mapeados, identificados e escolhidos; 

c) Participação em núcleo de estudos sobre a temática, seminários e eventos que 

subsidiaram a elaboração desta pesquisa. 

 

3.2 Resultados da Pesquisa 

 

Resultado de fonte secundária 

A realização desta pesquisa teve a necessidade de levantamento de fontes primárias e 

fontes secundárias. No caso das fontes secundárias ocorrem a partir do prontuário hospitalar 

cujos dados apresentamos a seguir. 

Foram 15 os prontuários acessados para traçar o perfil dos usuários atendidos no 

HMARS. Destes, oito eram do sexo feminino e sete do sexo masculino (gráfico 1). 

Nesse sentido, em pesquisa realizada em outros estudos por Pereira (2013), percebe-se 

que a população em situação de rua do sexo feminino estava crescendo, fato corroborado na 

pesquisa realizada em 2007 nos municípios com população igual ou superior a 300.000 

habitantes, que originou a Política da População em situação de Rua de 2009. (BRASIL, 2008)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
48 

 

 

 

3.2.1 Gênero, faixa etária e etnia 

 

Gráfico 1 – Sexo (prontuários) 

 

  Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 

 

 

Gráfico 2 – Idade dos entrevistados (prontuários) 

 

              Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 

 

8

7

Sexo

Feminino

Masculino

3

8

4

Idade dos entrevistados

18 a 30 anos

31 a 50 anos

51 a 63 anos



 
49 

 

 

No que diz respeito à faixa etária, encontramos três sujeitos com idades entre 18 e 30 

anos, oito com idades entre 31 a 50 anos e quatro com idades entre 51 a 63 anos (gráfico 2). 

No HMARS o setor de Psiquiatria atende no cotidiano de muitos jovens envolvidos com 

drogas, o fato, às vezes tem relação com algum tipo de transtorno que não foi diagnosticado 

para tratamento por diversos motivos: falta de acesso pelos responsáveis ou por eles; excesso 

de trabalho mesmo quando informal impossibilitando adesão ao tratamento; desconhecimento 

dos transtornos, muitas pessoas confundem transtorno com uma falha no caráter; pela falta de 

conhecimento (tanto por parte de alguns profissionais como dos familiares que acabam por se 

afastar dos sujeitos); distância do local de tratamento; e falta de recursos para continuidade do 

tratamento em decorrênciada distância. 

Há significativa queixa com relação aos horários de atendimentos e dias de 

funcionamento nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), pois muitos não conseguem 

acessar as oficinas que fazem parte do tratamento em conjunto com a medicalização. 

Segundo recente pesquisa na cidade de São Paulo, profissionais que atendem a 

população em situação de rua, relatam a necessidade do trabalho do CAPS no que estes 

denominam “extramuro”, ou seja, na rua junto com os sujeitos em situação de rua. (BROIDE 

et al, 2018)  

Outro achado importante é a população idosa em situação de rua que pela própria 

fragilidade em decorrência da idade, encontram mais dificuldades para se organizarem na rua 

do que os mais jovens ou em idade adulta. 

 

Gráfico 3 – Análise de fonte secundária - Etnia (prontuários) 

 
                 Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 
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Quanto à etnia, apenas um dos sujeitos se declarou branco, quatro se declararam pardos, 

três se declararam negros e sete dos sujeitos não souberam responder (gráfico 3). De acordo 

com a pesquisa Fipe de 2000, a população não branca em situação em situação de rua vem 

aumentando, em 2000 eram 62% e em 2010 representou 64% da população em situação de rua. 

(BROIDE et al, 2018) 

Com relação à escolaridade, a pesquisa de (BROIDE et al 2018) também revelou a 

mesma situação que aparece no HMARS sobre a baixa escolaridade, todos os sujeitos 

entrevistados apresentaram ensino fundamental incompleto e inclusive todos estão fora do 

ambiente escolar. A PNISPSR, embora em suas ações estratégicas possua orientações que 

facilitariam a oportunidade do retorno ao estudo como: flexibilização do horário de aula, 

adequação dos processos de matricula, rompimento com o sistema burocrático viabilizando o 

acesso e permanência. (BRASIL, 2008) 

 

3.2.2 Local de permanência na rua 

 

Foram divididos os locais de permanência entre acolhimento institucional e na 

rua/viaduto/casa abandonada, pois estes foram os locais que apareceram nos prontuários. Em 

acolhimento institucional encontramos cinco sujeitos e 10 em rua/viaduto/espaços 

públicos/casa abandonada. (Gráfico 4)  

 

Gráfico 4 –Local de permanência (prontuários) 

 

              Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 
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Há uma resistência tanto por parte dos profissionais em disponibilizar vagas como por 

parte dos sujeitos em ocupar as casas de acolhida nos serviços da assistência. Os profissionais 

ainda encontram dificuldades em entender algumas doenças relacionadas aos transtornos como 

já foi mencionado anteriormente. 

Os sujeitos ainda não se encontram acolhidos, temem pelas constantes brigas, os 

horários de funcionamento da casa para entrada e retorno, segundo relatos dos sujeitos, são 

pouco flexíveis. 

Em situação de alta em que o sujeito necessita de repouso, os horários para saída da casa 

pela manhã são de extrema violência para o sujeito que pela fragilidade causada pela 

convalescença necessita além do repouso, da alimentação e da medicação. 

 

3.2.3 Local de convalescença 

 

Gráfico 5 – Locais de convalescença (prontuários) 

 

              Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 

 

 

Para este estudo, entender o local de convalescença é importante, devido a situação de 

fragilidade que os sujeitos apresentam em consequência da doença, assim como o acesso dos 

sujeitos a rede intersetorial. No momento do atendimento ou internação em que o profissional 
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de Serviço Social é solicitado para atendimento aos sujeitos, contatamos as casas de 

acolhimentos para informar da situação hospitalar, para garantir a vaga em ocasião de alta. 

Vale lembrar que estas informações são colhidas e são anotadas na evolução dos 

prontuários dos sujeitos pelo setor de Serviço Social no momento do atendimento. Saber o 

destino do usuário no pós-alta é importante para que se possa pensar em estratégias e 

encaminhamentos para a ocasião de alta hospitalar. 

Neste levantamento de informações, apenas um sujeito, segundo prontuário, tem certeza 

que tem vaga garantida em casa de acolhimento, 10 retornarão para rua, dois pretendem retornar 

a casa de familiares e dois ainda não sabem o local aonde irão se abrigar (Gráfico 5). 

 

3.2.4 Reinternação/ quantidade de atendimentos no HMARS 

 

Dos 15 prontuários acessados, oito estavam sendo atendidos pela primeira vez no 

HMARS, cinco sujeitos tinham de dois a cinco atendimentos/internações, e dois mais de cinco 

atendimentos/internações. (Gráfico 6) 

Oterritório de abrangência do HMARS compreende a região sul do município de São 

Paulo, onde estão localizados o aeroporto de Congonhas, a rodoviária e o terminal de ônibus e 

metrô do Jabaquara. Embora o território conte com outros equipamentos de saúde, inclusive 

hospitais, o modo de acesso se difere no que denominamos “porta aberta”, ou seja, os sujeitos 

são atendidos sem necessidade de ser encaminhados via UBS, diferente de outros hospitais do 

território. 

Constatou-se também através das informações constantes em prontuários que os sujeitos 

em situação de rua são encaminhados para o HMARS pelo Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU), Corpo de Bombeiros, Serviço de Abordagem de Rua do Município de São 

Paulo (SEAS) ou pela Polícia Militar. 

Percebe-se que os sujeitos dificilmente procuram os serviços de Saúde por vontade 

própria, eles são trazidos quando já se encontram em situações de saúde mais agravadas, está 

situação tem relação com o pouco acolhimento que nós, enquanto saúde, oferecemos a estes 

sujeitos e inclusive relatado em pesquisa recente. (BRAIDE et al, 2018) 
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Gráfico 6 – Participantes segundo quantidade de atendimentos no HMARS (prontuários) 

 

               Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 

 

A seguir serão apresentados os resultados da fonte primária. 

No caso dos dados coletados em fontes primárias, isto é, entendidas como aquelas 

recolhidas junto aos sujeitos da pesquisa por meio de instrumental de coleta como a entrevista 

semiestruturada procedemos da seguinte forma:  

a) Para esta pesquisa foram entrevistados oito sujeitos internados, sendo que, as 

respostas das perguntas nos auxiliaram a entender a questão de sucesso ou não da 

continuidadedo tratamento após a alta hospitalar, entendendo os retornos no equipamento e, 

portanto, a questão da condição de vida; 

b) Os questionamentos seguiram quanto à renda/origem de renda; onde realiza as 

refeições; uso de SPA; acesso a rede de Saúde e intersetorial; acolhimento/motivo; qualidade 

dos serviços/sugestão para melhorar; em caso de doença onde recorrer/quantos atendimentos 

no HMARS; pós-alta e medicação; local de continuidade do tratamento pós-alta/auxílio com a 

medicação; necessidade para uma boa recuperação; destino após a alta hospitalar; 

c) De acordo com o TCLE, os sujeitos poderiam não responder a perguntas que não 

se sentissem a vontade em responder, por este motivo nas transcrições há ausência de sujeitos 

em algumas respostas; 

d) Denominamos com nome de flores os sujeitos, para dar a eles a delicadeza e 

respeito que merecem pela luta que enfrentam no cotidiano, mesmo que a sociedade e o senso 
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comum não percebam. 

 

3.2.5 Renda e origem de renda 

 

A renda dos entrevistados não é suficiente para alugar um quarto, e no atendimento as 

necessidades básicas para viver. Em pesquisa de preços de quarto com banheiro nas 

proximidades do HMARS, encontramos o valor aproximado de R$ 600,00. 

Além disso, entre os entrevistados dois responderam não possuir nenhum tipo de renda, 

um possui o BF, um recebe R$ 300,00 aproximadamente com empregos domésticos, dois 

recebem de R$ 500,00 a R$ 600,00 reais pedindo nos semáforos ou na rua, um não quantificou 

quanto recebe no trabalho informal e apenas um entrevistado possui o BPC (Gráfico7). Todos 

os entrevistados possuem perfil para o BF, e entre eles, alguns inclusive se encaixam nas 

condicionalidades do BPC. 

 

Gráfico 7 – Renda dos participantes (entrevista) 

 

             Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 

 

 

As entrevistas sobre renda e origem da renda demonstram uma face cruel do capitalismo 

em que os sujeitos trabalham apenas para “sobreviver” nos trabalhos informais, diante da pouca 

escolarização presente em todos os entrevistados, pela pouca condição diante do trabalho muito 

precoce, afastando qualquer possibilidade de aspiração profissional. 
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Também revelam a vida marcada por dificuldades, violações, privações do básico para 

conseguir traçar um caminho que já é marcado muitas vezes por gerações de pobreza, nos 

entrevistados que já tiveram empregos, nos revela o descarte da mão de obra, criando assim 

uma reserva que ocupará os postos precarizados que serão oferecidos no descarte do 

profissional. 

Yazbek (2007) em seus estudos e consulta a outros autores, encontra que a informalidade 

embora não se caracterize como relação tipicamente capitalista, é inerente e primordial a 

manutenção do capitalismo. 

Os sujeitos embora estejam fora do mercado de trabalho, fazem parte de uma massa de 

desempregados que possibilita rebaixamento de salários, a circulação de bens produzidos e 

também o descarte da mão de obra barata. 

 

 

“Peço no farol, antes eu roubava, fui pra FEBEM24. Antes minha profissão era 

pedir em carro, agora eu estava vendendo água...água no farol é a única 

profissão que eu tenho...eu sou grande empresária de água, vou vender 

bastante. Um engradado dá R$ 48,00, eu vendo por R$ 2,00 o dobro...começo 

as 2h e às 5h já vendi tudo (“risos”) (Anêmona25, 38 anos, mulher parda).” 
 

“Eu era menina nova, eu trabalhava, ganhava...trabalhava de babá. Trabalhava 

de empregada, de cozinheira. Agora no abrigo, a única vez que eu não fiquei 

com dinheiro nenhum, nenhum, nenhum, o único dinheiro que eu tirava pra 

mim, era o bolsa família (Crisântemo branco26, 61 anos, mulher negra).” 

 

“Trabalho de ajudante geral, sempre, sempre de ajudante geral, de cobrador 

de ônibus, a minha profissão é cobrador de ônibus...trabalhava com registro, 

trabalhei na C.M.T.C27. Agora eu sou aposentado né, especial, tenho o 

LOAS28...O CID é 3129 (Dália Rosada30, 49 anos, homem pardo).” 

 

“Eu trabalhava como cuidadora de idosos, sem registro, mas no momento não 

trabalho... no momento não ganho nada (Erva-doce31, 47 anos, mulher 

negra).” 

 

“Eu fico pedindo dinheiro no farol...já, já... cuidei de criança, eu cuidava de 

criança. Estudei a primeira série na escola especial. Agora pedindo eu ganho 

                                                 
24Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, extinta em 2007.  
25Anêmona significa persistência. 
26 Crisântemo Branco significa verdade, sinceridade. 
27Companhia Municipal de Transporte Coletivo, iniciou em São Paulo em 1946 e foi extinta em 1995. 
28 Benefício de Prestação Continuada, para pessoa que apresente algum tipo de deficiência por tempo determinado 

ou não, o BPC tem valor de um salário mínimo, o sujeito refere como LOAS, porque é o benefício regulamentado 

pela Lei Orgânica da Assistência Social. 
29 CID é a Classificação Internacional de doenças usada na área médica. Dependendo da doença há a possibilidade 

de caracterização de capacidade permanente ou temporária para o trabalho e, portanto, a aprovação do BPC. 
30 Dália Rosada significa delicadeza, sutileza. 
31 Erva-doce significa força. 
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R$10,00, R$ 20,00 por dia (Fuchsia32, 31 anos, mulher negra).” 

“Faço tanta coisa senhora! São muitas coisas mesmo...muitas coisas. Que eu 

manjo mesmo é borracheiro, já tive empresa, antes de vir pra cá consegui 

trabalho numa empresa, ganhava uns R$ 4.000,00. Às vezes eu peço, já 

consegui R$ 1.000,00. (Gerânio33, 45 anos, homem branco)” 

 

“Não dinheiro eu não uso! Eu era motorista, atualmente não tenho dinheiro 

“nenhum”. (Hibisco34, 63 anos, homem pardo) 

 

 

Nas falas dos entrevistados, em especial os homens, percebe-se a necessidade de 

justificarem a situação informal, pela imposição da sociedade com relação a vínculos formais. 

Embora estejam desempregados, relembram os tempos de empregos com vínculos formais.  

As mulheres têm mais facilidade em falar sobre os trabalhos informais, talvez pela 

própria condição da mulher perpetuado em nossa sociedade nos trabalhos como cuidadora do 

próprio lar ou em outros lares. Os trabalhos domésticos aparecem também nas falas, o trabalho 

precoce iniciado ainda na infância ou adolescência, a falta do estudo e o sonho de almejar uma 

vida melhor através do trabalho, situação difícil de se concretizar na atual situação dos 

entrevistados. 

 

3.2.6 Onde realiza as refeições 

 

O modo de sobreviver nas ruas é variado e ao mesmo tempo se assemelha quando os 

entrevistados falam sobre como realizam as refeições. A totalidade dos entrevistados em algum 

momento utilizaram os equipamentos da Assistência Social para suas refeições ou para o banho. 

A questão da alimentação na convalescença é importante, pela ocasião da própria 

condição de fragilidade como já foi exposto neste trabalho, aliado a medicalização, o sujeito 

necessita de estar fortalecido para receber o medicamento. 

 

 

“Quando eu to na rua, vou lá no mercado compro uns miojo, peço pra alguém 

pagar...faço no fogãozinho com fogão álcool, pego umas latas ponho álcool...o 

fogãozinho é um fogãozinho mesmo...improviso né. Banho eu vou lá no 

albergue da Conceição...tomava banho de balde na rua, mais aí como lá bate 

muito vento onde eu moro, ataca a pneumonia que lá é campo aberto, perto do 

aeroporto, bate muito vento, vento lá faz pneumonia” (Anêmona, 38 anos, 

                                                 
32Fuchsia significa amabilidade. 
33Gerânio significa ultrapassar dificuldades. 
34 Hibisco significa beleza delicada. 
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mulher parda).” 

 

‘Na rua, quando você está na rua...na rua nada falta, uns vem...dá! Resto de 

comida de “restaurante” (Bromélia35, 35 anos, homem negro).” 

 

“Hoje no abrigo! Antes era na praça, morava na praça porque não tem mais 

que pagar aluguel, ficou...ficou... na praça eu fiquei, eu fiquei uns três anos 

lá...três anos...é! Fazia as refeições lá, eu cozinhava, tomava banho no posto, 

na casa das amigas. Eu comprava água, tinha um fogãozinho pra fazer no 

álcool! Minha barraca era embaixo de um pé de árvore, igual aqui, tudo cheio 

de flor. O pessoal do prédio, tudo gostava de mim, eu era muito querida “lá” 

(Crisântemo, 61 anos, mulher negra).” 

 

“Lá fora eu peço pro pessoal. Nos...nos bares eles me dão (Dália Rosada, 49 

anos, homem pardo).” 

 

“Eu tava...óie...almoçava aqui no Jabaquara, aquele como é que chama que 

recolhe...aqui na Conceição, bem no começo... pra almoçar? Não! Não é 

CENTROPOP36 não...é uma coisa assim... isso da Assistência Social. Eu tava 

indo dormir lá no “Sapopenha” no abrigo. Isso! Prá dormir, eu dormia lá. 

Cheguei a dormir três noites aqui no Saboya (HMARS) do lado de fora. Ai a 

Assistente Social foi lá. Assistente Social da rua, não, daqui! No 

“Sapopenha”37 eu eu jantava, tomava café da manhã e vinha pra rua. É assim, 

você vai lá, você entra as 9h30, você pode tomar banho, fica vendo televisão 

um pouco, lava a sua roupa, se quiser, ai...ai...ai o almoço, conversa um pouco 

com o psicólogo e volta pra “rua” (Erva-doce, 47, mulher negra).” 

 

No Bom Prato, ô, na minha casinha... aquela que dá almoço, dá banho, é um 

albergue, mas não dorme, só almoça e janta, depois sai fora de “novo” 

(Fuchsia, 31 anos, mulher negra).” 

 

“Eu mesmo, eu procuro debaixo, é junto a uma construção. Eu vô, eu vô, eu 

vô no açougue e peço uns retalhos, aí eu procurava um local e vi que alguém 

tava cozinhando e oferecia. Sempre um pouco de disciplina, aprendi no 

exército (Gerânio, 45anos, homem, branco).” 

 

“Eu pego como eu já falei nas sobras que sobra todo o dia do restaurante, que 

eles têm que fazer comida fresquinha todo dia e sobra. Isso ai é fácil de você 

ver em todas firma o prato de comida que sobra (Hibisco, 63 anos, homem 

pardo).” 

 

 

Os entrevistados revelam a fragilidade na alimentação, o improviso e a falta da 

alimentação, a rigidez dos equipamentos que fornecem alimentação e local para banho, acabam 

afastando os sujeitos que necessitam dos serviços. Neste sentido, as falas revelam a alternância 

entre equipamentos da assistência e o improviso de pedir ou aguardara ajuda de outros. 

Nas internações em conversas informais com os sujeitos, sempre é mencionado que na 

                                                 
35Bromélia significa inspiração, resistência. 
36 O mesmo que CREASPOP. 
37 Sapopemba, Bairro do distrito Pertencente a zona Sul do município de São Paulo. 
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possibilidade da internação não há preocupação em procurar alimentação, isto é, não há 

preocupação em pensar o que irão comer nos horários de refeição.  

Percebe-se que durante as internações, que os sujeitos após certo período ganham peso 

e uma aparência mais saudável. Devido a dieta balanceada e em curtos períodos que são 

disponibilizados aos sujeitos em geral de acordo com a patologia em contribuição ao tratamento 

hospitalar. 

 

3.2.7 Uso de substâncias psicoativas 

 

O uso de SPA é presente em todos os sujeitos entrevistados, entende-se por substâncias 

psicoativas o uso de álcool e/ou drogas. (BROIDE, 2018, p.172) Em pesquisa realizada por 

Pereira (2013), no município de São Vicente, litoral de São Paulo o número de sujeitos que 

faziam uso de SPA, mostrava-se alto para o número de entrevistados, representando 66,6% dos 

entrevistados, na época foram entrevistados 12 sujeitos. 

Nesta pesquisa não foi diferente, todos os entrevistados fazem uso de algum tipo de 

drogas lícitas ou ilícitas, estar nas ruas além de deixar os sujeitos expostos a todo o tipo de 

violência, a vida difícil desde muito jovem, a falta de tudo, o desânimo, a fome, o frio, as drogas 

muitas vezes se apresentam como único meio de resistir. 

Ao entrevistar os sujeitos percebe-se uma familiaridade com as drogas, é como se 

estivesse o tempo todo permeando as relações e a vida dos sujeitos em várias situações e 

períodos. 

Para Telles (2001), ao discorrer sobre a pobreza a sua superação que embora sempre 

discutida, nunca aconteceu. Os direitos e cidadania foram promessas para a modernidade em 

uma sociedade globalizada, porém apenas gerou desemprego, desqualificação e descarte dos 

sujeitos não promovendo cidadania pelo anacronismo, os privilégios e o corporativismo, 

presentes em nossa sociedade. 

 

 

Ao mesmo tempo em que estamos sendo lançados no movimento vertiginoso 

das mudanças do mundo atual, tudo aparece, aqui abaixo da linha do equador, 

com um toque de familiaridade, apenas abalada, não pelo tamanho da tragédia 

social, mas por essa espécie de versão popular do neoliberalismo que é o 

tráfico de drogas e o crime organizado (aliás também organizado em escala 

global) que é a porta que restou para os excluídos forçarem a sua entrada no 

mercado (TELLES, 2001, p. 3). 
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A expressão do afirmado constata-se nas expressões dos sujeitos da pesquisa: 

 

 

“Fumo crack, cheiro, fumo maconha, bebo, mas não todo dia, só de vez em 

quando. Fico dois dias sem usar no terceiro bate fissura (Anêmona, 38 anos, 

mulher parda).” 

 

“Eu, eu? Eu fumo, mas meu pacote tá lá no abrigo, comprei um pacote de 

cigarro, o cigarro não fumei. Não! Não bebo! Agora não mais! Depois que eu 

entrei lá não (no abrigo). Depois, que eu sai de lá de onde eu estava, parei de 

beber, mas é bebida, não tinha outro tipo de drogas, só o álcool. Graças a 

Jesus! (Crisântemo, 61 anos, mulher negra).” 

 

“Eu usava tudo né! Maconha, crack, cocaína, usava tudo. Eu consegui parar 

aqui na...aqui nesse hospital. Aqui eu tô fumando cigarro só. Eu acho que eu 

não tô fumando, não tô fumando nada. Eu usava quando tava na rua né agora 

aqui dentro não cheguei a usar. Não tava usando, não tava usando nada 

também não. Só tava fumando cigarro. Cigarro eu consigo de graça eu pego 

de graça. Eu não compro cigarro (Dália Rosada, 49 anos, homem pardo).” 

 

“Eu usava cocaína e álcool. Crack não, nem maconha. Comecei a usar a 

cocaína com 18 anos e o álcool também nesta época. (Erva-doce, 47 anos, 

mulher negra).” 

 

“Eu usava crack! (Fuchsia, 31 anos, mulher negra)”.  

 

“Usava tudo isso ai, mas já deixei. Porque não tem. Se eu não estiver na 

judiação, o que aparecer eu dou umas pancadas (G, 45 anos, homem branco). 

Maconha, qualquer uma, mas só que o que eu encontrava mais é maconha, uso 

tudo, mas não tem pra mim usar álcool não! Eu usava mais, agora não. Eu acho 

no chão bituca. (Hibisco, 63 anos, homem pardo).” 

 

 

Nas expressões dos sujeitos, percebe-se a facilidade como as drogas circulam entre eles 

nas ruas e o quanto eles estão expostos para fazer uso, por diversos motivos, que pode ser apenas 

como uso recreativo, para fugir da situação em que se encontram pela privação, fome, frio e 

tristeza. 

As falas também revelam a luta contra o vício em Anêmona, a ausência de fala de 

Bromélia, o verbo no passado de Crisântemo e Dália Rosada e a oportunidade de estar em 

internação hospitalar e a impossibilidade de fazer uso de alguma substância aliada a vontade de 

mudança. 
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3.2.8 Acesso a rede de saúde e intersetorial 

 

Quanto aos equipamentos, os mais conhecidos e utilizados pelos sujeitos são os Centro 

de Referência da Assistência Social (CRAS), CREAS, CAPS e UBS, seguido pelo CREASPOP. 

Os demais equipamentos aparecem de forma mais isolada. 

Embora o CAPS apareça nas entrevistas, não há adesão ao tratamento para o uso de 

SPA, o motivo já foi explanado neste trabalho anteriormente. Para os profissionais que atuam 

diretamente no cotidiano com estes sujeitos, o SEAS ou consultório de rua, nos parece haver 

uma proximidade, talvez pela frequência do contato entre profissionais e sujeitos. 

 

 

“CRAS eu conheço! CREAS? Não...CRAS é aquele que faz ganhar benefício? 

Tenho o bolsa, o bolsa eu uso pra comprar água. CREAS não sei o que é isso! 

Ah!...o do abrigo? Eu não gosto, eu fui só uma vez só, fiquei lá Maria, Maria... 

não Maria, sei lá! Nunca me entrevistaram, o CREAS o pessoal que aborda 

pessoas na rua? Não! Ah! Pra perguntar por que a gente fica na rua? Ah! já 

perguntaram! Postinho (UBS) eu vou lá, me atendem bem, vieram até me 

visitar hoje (risos). Eles são meus amigos, veio me visitar, o postinho (UBS) 

do aeroporto. UPA? É igual hospital? Já fui, tava lotado, fiquei esperando, eu 

tava na abstinência e ainda com dinheiro no bolso, fui usar drogas. Consultório 

de rua como assim? Ah! Eles passam o tempo todo falando, sei, CREASPOP? 

Onde toma banho? Não gosto, vou no abrigo do Jabaquara, conheço todo 

mundo lá! (Anêmona, 38 anos, mulher parda).” 

 

“Conheço o CRAS, fiz o bolsa, mas nem pego. CREAS não, o postinho? 

(risos). Ah! Faz tempo que eu fui. Albergue? Conheço mais só vou comer, 

tomar banho e outras coisa, sabe né? Pra dormir não, é muito maloqueiro 

junto. CREASPOP? Ah! Aquele que tira documento, sei (Bromélia, 35 anos, 

homem negro).” 

 

“Não conheço CAPS nada! O único lugar que eu fui, foi neste lugar aqui que 

eu moro. Que eu moro, que eu morava. Esse abrigo lá que eu vim, que me 

trouxeram pra cá. Foi nesse lugar aí que me deixaram lá que eu não sei o que 

é isso daí, porque se eu soubesse tinha fugido de lá, num trouxe não, tinha 

levado dinheiro, não tinha levado minha grana, não tinha levado meu dinheiro, 

tinha pegado um táxi e vinha embora. Eu não me sinto bem lá. Acha que eu 

vou me sentir bem? Num monte de gente, não tem sossego, gente prá lá, gente 

que quer brigar, gente que quer bater no outro. Tem um monte de gente da 

Lapa lá que me conhece, morava igual a eu...morava igual a eu na Lapa. Tanto 

que a... (está se referindo a Assistente Social que a atendia na Praça), ia me 

buscar pra ir pro abrigo, eu e meu marido e eu não queria ir (Crisântemo, 61 

anos, mulher negra).” 

 

“O CAPS que eu, que eu frequento é o do Borba Gato que tem né que eu 

frequentei umas duas vezes, só que eu fui lá só pra ver como que era, conhecer. 

Mas lá eu conheço né, o serviço lá é bom. Agora que eu gosto mesmo é do 
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Anchieta, o que eu gosto. Ah! o psiquiatra que me atende é o doutor O. mas 

só que ele não me atende mais. Consultório de rua? É outros consultório? Ah! 

Conheço, conheço, agente...agente...agente como é que é o nome? Agente 

comunitário? Ele ajuda nós que tá na rua, eles ajuda mesmo (Dália Rosada, 49 

anos, homem pardo).” 

 

“Já fui no CAPS, mas não fiquei, fiquei três meses e parei porque achei que 

eu não era usuária, que eu não era dependente, que eu usava quando eu queria. 

É mais não era assim, né! Foi a pior burrice né! Eu tenho o bolsa família do 

CRAS, vou no posto, No AMA não vou não! Ah! Quando eu vim aqui eu vim 

pelo AMA (Erva-doce, 47 anos, mulher negra).” 

 

“Vou fazer dois meses sem usar nada, fui no CAPS São Bernardo, fiz 

tratamento. Parei, porque, por causa dá, dá rua né! Não conheço esses outros 

ai. Ah! Serviço de abordagem de rua? Conheço! Eles perguntam se eu tomei 

banho e se eu quero tirar documento (Fuchsia, 31 anos, mulher negra).” 

 

“Eu fui no CAPS, já tive em várias casas de internação, eu mesmo me 

internava. CAPS não é aquela que tem algumas atividades? Tem medicação 

lá. Eu fui...eu fui... já fui em várias, muito, eu já perdi as contas viu. Eu já 

fiquei em albergue. Nesse hospital, Maria, eu já perdi as contas já. Não fico 

no albergue, porque eu enjoo (Gerânio, 45 anos, homem branco).” 

 

“Não conheço CRAS, nada, acho que tem um posto lá. Eu fico na rua sem... 

dessa maneira que eu to explicando aqui, sem barbeiro, sem cabelereiro. O 

CAPS, da última vez que vim aqui eu passei no Aricanduva, falam pra eu ir, 

mas eu não vou, combinam. O consultório de rua? Então! Depois que eu fiquei 

sem dinheiro assim, já precisei mais ser atendido por eles, ai se afastaram um 

pouco de mim por causa...expliquei minha situação pra eles. CENTROPOP? 

Conheço, vieram me convidar os funcionários que trabalham na secretaria de 

saúde. (Hibisco, 63 anos, homem pardo)” 

  

 

De forma geral, mesmo que relatem desconhecer os equipamentos, já foram atendidos 

em algum momento pela rede intersetorial quer seja da assistência ou quer seja na saúde. E 

neste sentido, embora fragilizada, foi a rede que proporcionou alguma resposta a demanda 

apresentada pelos sujeitos. Talvez o que nos falte enquanto profissionais é ouvir os sujeitos para 

entender suas necessidades e dentro das possibilidades atendê-las proporcionando um 

atendimento/acompanhamentode acordo com a defesa de direitos. 

 

3.2.9 Em caso de doença onde recorrer/quantos atendimentos no HMARS 

 

Dos entrevistados, quatro, ou seja, 50% estiveram no hospital mais de uma vez. Nas 

respostas, aparece a relação dos sujeitos com os profissionais dos equipamentos da rede e a 

diferença de tratamento por parte dos profissionais no atendimento dos sujeitos. 
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“Eu tava malzão, aí eu peguei fui no UPA, me trataram mal... Aí eu falei pros 

verdinhos (SEAS) e me trouxe aqui. Aqui já vim duas internação. (Bromélia, 

35 anos, homem negro)” 

 

“Aqui eu já tive várias vezes, eu venho quando tô com dor de cabeça, algumas 

coisas. Várias vezes. (Erva-doce, 47 anos, mulher negra).” 

 

“Eu vim de SAMU, mas quando tô doente, vou no CAPS. (Fuchsia, 31 anos, 

mulher negra)” 

 

“Aqui, aqui eu já vim umas 10 vezes. (Gerânio, 45 anos, homem branco)” 

 

 

Segundo os sujeitos entrevistados, apenas dois costumam procurar o HMARS 

espontaneamente. Bromélia procura ajuda do SEAS talvez pela proximidade que a equipe de 

abordagem mantém no cotidiano das ruas. Os outros quatro não costumam procurar o HMARS 

por vontade própria, são trazidos pelo SAMU, COBOM, entre outros serviços, mostrando como 

estamos distantes dos sujeitos com relação ao cuidado, mesmo quando respondem a quantidade 

de vezes que estiveram no HMARS, não quer dizer que vieram por vontade própria e sim que 

foram trazidos como já foi mencionado neste parágrafo. 

Mesmo aparecendo em suas falas que vieram várias vezes, como o caso de Erva-doce, 

que podemos entender como um caso em isolado, os outros pedem ajuda de outro equipamento 

para chegar no HMARS, talvez podemos inferir que há receio em vir por conta própria ou 

precisem de um agente do estado para ter atendimento garantido. 

 

3.2.10 Pós-alta e medicação 

 

No pós-alta hospitalar apenas um entrevistado respondeu que não costuma retirar a 

medicação prescrita nas farmácias dos serviços de saúde. Este fato não significa que embora o 

entrevistado retire a medicação ele faça realmente uso dela, a intenção aqui não é culpabilizar 

o indivíduo, mas entender quais as estratégias na convalescença. 

Quanto ao local de continuidade do tratamento, apenas dois dos entrevistados 

retornaram para casa de acolhimento. Os outros seis, retornaram para a situação de rua, onde a 

alimentação, para quem está na rua é precária e improvisada. 

Quanto à administração da medicação dispensada pela farmácia, dos oito sujeitos: dois 

que se encontram acolhidos, são auxiliados pela instituição; dois administram sozinhos; um tem 

ajuda do companheiro; dois acabam perdendo a medicação na rua; e um acaba nem retirando a 

medicação no posto de atendimento. 



 
63 

 

“Eu não tenho lugar fixo na rua, um lugar bom, assim legal, mudar de ar, ir 

para outro lugar, entendeu? Pego no posto! Não posso deixar pra lá, se como 

algo “rimoso”38complica tomar a medicação...tomo a medicação sozinho, na 

rua mesmo (Bromélia, 35 anos, homem negro).” 

 

“Quando eu sair de alta? Já teve algum dia que eu fiquei na rua, aprontando 

é... aprontando. Eu tomo medicação, mas eu esqueço tudo o que eu tô fazendo. 

A medicação acho que eu jogo fora, não sei o que eu faço acho que eu jogo 

fora. Que eu fico dependente do remédio tem que ter uma pessoa certa para 

me dar o remédio. O pessoal do abrigo me dá ou então, eu sempre tenho alguns 

remédio que eu dô pro pessoal também bebe que ajuda a eles também. Eu 

divido o meu sofrimento, é eu divido (Dália Rosada, 49 anos, homem pardo).” 

 

“Antes de operar eu vinha aqui e me dava medicação e eu voltava pra rua, daí 

eu perdia na rua, nem tomava, as vezes eu não lembrava onde tinha deixado, 

não tinha quem me auxiliasse (Erva-doce, 47 anos, mulher negra).” 

 

“Eu pego sozinha ué, na farmácia do hospital... da outra vez, voltei pra rua. 

Ah! Me recuperei normal, o normal de sempre. Pra mim é normal (Fuchsia, 

31 anos, mulher negra).” 

 

“Quando eu já peguei, realmente eu acabo perdendo. Quando eu tomo, eu 

mesmo me ajudo, minha vontade, meu ânimo de querer mudar (Gerânio, 45 

anos, homem branco).” 

 

“Na alta quem cuida? Eu mesmo. Não tomo medicação, a partir do momento 

que eu fiquei sem dinheiro ai já, agora é Deus que...agora eu to sem dinheiro 

e Deus não me deixa doente e se eu precisasse de um pronto socorro... agora 

não dá pra ter mais dinheiro mesmo, sem dinheiro mesmo, só tem essas duas, 

com dinheiro e sem dinheiro. E agora sem dinheiro, ai quem precisa de 

dinheiro precisa vir aqui que é o dinheiro dele, ai eu me recuso. Quando com 

dinheiro eu tinha eles assim que eles tem que continuar comigo, sem dinheiro, 

mas ai eu pago pra eles. Quer me ajudar? Tudo bem! (Hibisco, 63 anos, 

homem pardo).” 

 

 

Ficou claro o quanto os sujeitos enfrentam de dificuldades para administrar a medicação 

que deveria agir em conjunto com o repouso e a boa alimentação no pós-alta. Embora Bromélia 

em sua fala demonstra a vontade de ter um lugar para viver e as dificuldades em administrar a 

medicação, por outro lado entende a necessidade. 

Dália Rosada e Erva-doce demonstram em suas falas toda a dificuldade de estar na rua 

em situação de convalescença. A convalescença é período que precisamos de repouso e 

cuidados. Para os outros entrevistados parece que se viram como podem, cada um do seu jeito, 

superando as dificuldades para tomar a medicação.  

 

                                                 
38O entrevistado está se referindo a algo que esteja estragado. 
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3.2.11 Necessidades para uma boa recuperação 

 

Três dos entrevistados responderam que para uma boa recuperação, gostariam de voltar 

a viver com a família, um atribui a boa recuperação apenas a ele mesmo, outro responde que 

queria ter o próprio local para viver e dois que não precisam de nada. 

 

 

“Sair melhorado daqui! Saiu mal...sair mal não compensa. Que às vezes sai né 

ou às vezes não! (Bromélia, 35 anos, homem negro).” 

 

“Uma boa recuperação? É ter um psiquiatra certo né, psiquiatra certo. Tem o 

Doutor O., mas ele não... não... ele só quer dar injeção, eu não gosto muito de 

injeção, injeção tá me matando. Tá me matando a injeção. O remédio que eu 

tô tomando aqui agora tá bom. Eu quero morar na igreja. Tem uma igreja 

bonita que tá desocupada. Eu já conheci já, eu conheço já faz tempo já. Tá 

desocupada já. É bonita a igreja, tem até uma tem uma quadra de futebol lá do 

lado, as minhas filha fica brincando lá eu fico imaginando que elas tá 

brincando lá (Dália Rosada, 49 anos, homem pardo).” 

 

“Agora eu operei e fiquei aqui internada pra tomando a medicação, depois vou 

embora com minha família. Eu quero um tratamento, pra mim fazer, um 

tratamento para não correr o risco de voltar a usar mais droga e beber, não 

posso mais voltar a usar essas coisas, é tudo que eu mais queria (Erva-doce, 

47 mulher negra).” 

 

“No mesmo lugar na rua (Fuchsia, 31 anos, mulher negra).” 

 

“Ah! Quando eu saio daqui, vou pra baixo do viaduto e eu acabo vendo os 

mesmos amigos, que oferece logo uma garrafinha de goró. Goró você recusa, 

uma, duas, três vezes, mas você tá tão injuriado, já tá de orelha quente, pra me 

desculpar logo, tomo logo uma e através de uma o caboclo desmaiando. Pra 

recuperação? Eu precisava de um novo casamento (risos). Voltar a conviver 

com os outros, parentes, a minha mãe, meu irmão, em casa, ah! Dona Z. 

(Gerânio, 45 anos, homem branco).” 

 

“Eu me sinto melhor assim, sozinho do jeito que eu tô assim e... depois que 

eu fiquei sem dinheiro, quando eu tinha dinheiro, aí eu usava os meios que o 

dinheiro dá. (Hibisco, 63 anos, homem pardo).” 

 

 

A fala de Dália Rosada, “Boa recuperação? É ter um psiquiatra certo, né?” retrata um 

pouco da relação médico paciente em um modelo hegemônico de saúde, centrado no médico 

na decisão sobre o tratamento. Atualmente autores abordam o tema para mudar este modelo em 

que os sujeitos possam ser esclarecidos sobre o tratamento e medicação, como exemplo, 

podemos citar Merhy (2004), abordado no último parágrafo do item “A política social e a 

questão dos direitos”. 
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O desejo de ter um local de moradia que remete a uma casa é expressado por Dália 

Rosada e por Erva-doce. Dália Rosada em sua fala não remete a continuar nas ruas ou frequentar 

acolhida, mas expressa o desejo em estar junto das filhas em uma casa, Erva-doce por sua vez 

já se mostra determinada em retornar para casa. 

Entre a fala dos outros sujeitos, percebe-se a tristeza e a aceitação da condição de rua e 

para Gerânio além da tristeza que ele demonstra às vezes, em outras a amizade que fez e tem 

na rua que muitas vezes o ajuda a esquecer da sua realidade. 

Os sujeitos expressaram na ocasião das entrevistas todas as dificuldades encontradas na 

situação de convalescença. Uma ferramenta muito importante que o Serviço Social dispõe é a 

internação social que consiste numa internação para continuidade do tratamento, quer seja para 

uso de medicação com doenças como tuberculose, ou para paciente que necessitem ficar 

imobilizados por motivo de cirurgia que impeça locomoção temporária. 

A internação social pode ser acordada em reuniões composta pela equipe de 

profissionais que atendem o sujeito e necessita de diálogo constante para elaboração do 

acompanhamento, encaminhamentos e orientações para o pós-alta com a finalidade de garantir 

o mais próximo do que se pode esperar de uma continuidade de tratamento com segurança. 

 

3.2.12 Destino após a alta hospitalar 

 

Dos entrevistados, apenas um dos sujeitos retornou para a família; um retornou para a 

rua e é acompanhado pela equipe de abordagem; um, para a rua com acompanhamento da UBS; 

três para a rua sem acompanhamento e dois foram encaminhados para o leito de retaguarda pelo 

setor de Serviço Social do HMARS, após tentativa sem sucesso por IPLI solicitada pela rede 

intersetorial, mostrando a fragilidade da rede: 

a) Retornou para a situação de rua, porém é acompanhada pela UBS do território 

(Anêmona, 38 anos mulher parda); 

b) Retornou para a situação de rua (Bromélia, 35 anos homem negro); 

c) Foi encaminhada para Hospital de Retaguarda pelo setor de Serviço Social 

Hospitalar, após aproximadamente três meses em alta hospitalar, sendo que o equipamento da 

assistência em que ela residia, alegou não ter condições de recebê-la por motivo da 

convalescença (Crisântemo, 61 anos, mulher negra); 

d) Retornou para a situação de rua, Serviço Social Hospitalar a pedido de Dália 

Rosada, entrou em contato com as filhas, porém, havia um conflito familiar em que as filhas 

não permitiram que fornecêssemos informações sobre elas ao pai. No mês de setembro outro 
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equipamento de saúde contatou o HMARS pedindo informações sobre o Dália Rosada, pois ele 

estava em internação e com alta programada (Dália Rosada, 49 anos, homem pardo); 

e) Retornou para a casa com esposo, filho e familiares (Erva-doce, 47 anos, mulher 

negra); 

f) Retornou para a situação de rua, porém é acompanhada pela equipe do SEAS 

(Fuchsia, 31 anos, mulher negra); 

g) Retornou para a situação de rua, tentamos localizar familiares em Guaranhus, mas 

sem sucesso, localizamos a rua, tentamos contato por telefone nas proximidades, mas ninguém 

conhecia (Gerânio, 45 anos, homem branco). 

h) Foi encaminhado para Hospital de Retaguarda pelo setor de Serviço Social 

Hospitalar (Hibisco, 63 anos, homem pardo). 

  

3.2.13 Visão dos sujeitos da pesquisa quanto a sua condição de vida: rede e serviços 

 

Com o intuito de indagarmos sobre qual a percepção dos sujeitos da pesquisa quanto 

aos serviços intersetoriais e a atuação profissional e o atendimento cotidiano, extraímos alguns 

trechos que expressam a condição de vida dos sujeitos, o que pensam sobre a rede e sobre os 

serviços. 

 

 

“Era três uma morreu, dois irmão homê, só que mora com meu pai, não 

morava com nós não. Aliás, eu conheci eles agora quando eu tinha 26 anos, 

que eu nunca conheci eles. E sempre converso com eles, converso mais não 

habituo muito bem lá em casa. Eu já acostumei na rua, eu fugia de casa com 

sete anos, minha família ia me buscar na Praça da Sé. Hoje eu tenho mais 

comunicação, assim, mais amiga tá mesmo minha irmã mais velha. Tudo a 

gente desabafa com a outra, mas com minha irmã caçula e com a minha mãe 

é pouca ideia. A minha irmã é deficiente da perna (Anêmona, 38 anos, mulher 

parda).” 

 

“O casal precisa ter o marido, lá separou. Nem de dia... saia porque não 

aguentava... tanta mulher que foi lá e que tinha marido e também não ficou. O 

resto que ficou não tinha ninguém. Se não separasse, ele não tinha morrido, a 

separação deles prum quarto e pro outro. Queria que a minha vida acabasse 

assim junto como nós se encontramos, como nós vivemos. Eu não gosto de 

ficar lembrando, é uma tristeza ou não é? É uma recordação da despedida do 

meu marido, dele sair enrolado num cobertor e entrar num caminhão daquele. 

Me guarda uma lembrança tão grande que a noite, tem dia que eu lembro e a 

saudade que eu tenho dele pra mim, ele pra mim, ele num... (parou de falar e 

chorou) (Crisântemo, 61 anos, mulher negra).” 
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O relato de Anêmona demonstra a fragilidade das famílias pobres que além de lidar com 

todos os problemas que todas as famílias enfrentam, a separação dos pais, entre irmãos, a 

distância dos membros, ainda lidam com a parca estrutura do Estado em cuidar das crianças e 

jovens por meio das políticas sociais. 

Anêmona conta de fugia de casa, portanto, estava fora da escola, talvez tentando 

encontrar na rua a vida que não tinha em casa. Ainda criança e sem saber, já desenhava um 

futuro de dificuldades. 

Crisântemo lamenta a sua chegada em acolhimento institucional, após anos de situação 

de rua. Ela atribui a situação de acolhimento a todas as coisas ruins que aconteceram em sua 

vida, a separação dela e do companheiro em quartos femininos e masculinos, a doença e morte 

do companheiro e sua situação atualmente diante da sua doença. 

É necessário pensar nas estruturas das casas de acolhida que são oferecidas para casais 

e famílias, ao separarem em quartos femininos e masculinos não respeitam o direito ao convívio 

familiar. 

 

“Ah, eu quero, eu quero morar na igreja né, está desocupada a Congregação. 

Não conheço o pessoal não, mas está desocupado faz tempo. Ah! porque tá 

abandonada não tem assim uma pessoa certa para tomar conta eu quero tomar 

conta dela. Eu quero morar lá e toma conta da igreja, é bonita demais a igreja, 

é bonita. Queria que achasse as minhas filhas, pra falar que eu tô bem e que 

eu quero visita, né! Eu quero, eu quero visita das minhas filhas, né? Ah! mais 

ou menos é dá pra ter a noção da idade que elas têm né 24 e 23 (Dália Rosada, 

49 anos, homem pardo).” 

 

 

Dália Rosada, se expressa com desejo de ter uma casa e viver com as filhas. Antes da 

situação de rua, ele tinha emprego fixo, o desemprego, a pobreza e as condições de moradia 

foram categorias discutidas na segunda parte do trabalho e nos ajudam a entender um pouco da 

situação atual de Dália Rosada. 

As filhas entrevistadas a pedido dele e já abordado no item “Destino após a alta 

hospitalar”, não têm entendimento da doença do pai e relacionam a falta de caráter, muitos 

familiares de paciente e a própria rede assistencial, tem este entendimento sobre as doenças 

psiquiátricas, dificultando muito o relacionamento e sem oportunizar mudanças para a vida dos 

sujeitos que precisam de apoio ou familiar ou da rede assistencial. 

 

 

“Meu filho eu vi hoje. Tinha uns seis dias que eu não via, porque quando eu 
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vim “praqui”quando eu vim da rua pro hospital, a assistente social lá de 

baixo, ela conseguiu entrar em contato com minha família e até aproximou 

eles de mim. Fazia duas semanas que eu não via. Eu vi meu filho uma vez 

passando, eu me escondi. Eu vi que ele estava atrás de mim, eu me escondi. 

Eu ainda via eles as vezes passava e eu me escondia, mas eles não sabiam 

onde eu tava, porque eu tava bebendo muito e usando muita droga. Foi o pior 

teste da minha vida, eu não quero nunca mais (está se referindo a experiência 

de estar em situação de rua) (Erva-doce, 47 anos, mulher negra).” 

 

 

Sobre a facilidade de consumir drogas encontramos em Erva-doce, Gerânio e Hibisco, 

com mais clareza. Mas também em Anêmona, Crisântemo, Dália Rosada e Fuchsia, no item 

3.2.7, os motivos já foram explanados em outra oportunidade. Mas o mais importante é a 

vontade de parar e os motivos que levam os sujeitos a fazerem uso, muitas vezes prejudicando 

a saúde, por não encontrarem nos equipamentos o necessário para reverter à situação. 

 

 

“A minha família é de São Bernardo, minha mãe morreu quando eu nasci e 

meu pai é acamado. Nós morava na favela com meus sobrinhos que cuido de 

mim, filhos da minha prima T., agora ela tá presa, ela é ex-mulher do meu 

padrinho. Faz uns dois mês que não vejo eles, quando vejo converso, quando 

vou lá em casa. Eu não tô mais com ele, acontece que eu tive uma recaída, eu 

desmaiei lá, bati a cabeça e vim prá cá. Lembro do meu pai quando ele dava 

dinheiro pra eu trabalhar pra ele, pra não dar trabalho pra ele. Ele é doente ai 

eu saio pra rua (Fuchsia, 31 anos, mulher negra).” 

 

“Já fui pra Congregação Cristã, Irmandade, Caminho da Paz, Deus é Amor. 

Ah! Já perdi as contas. Quando eu sair daqui? Eu quero ir pra casa da Dona 

Z., minha mãe, é lógico! Ela mora em Guaranhus em Pernambuco (Gerânio, 

45 anos, homem branco).” 

 

 

O relato de Fuchsia representa toda a vida de privação e falta de oportunidades que a 

pobreza pode oferecer, mas mostra a resistência destes sujeitos em sobreviver e tentar por meio 

da vida nas ruas, fugir de uma realidade presente nas casas de familiares. 

É como se eles entendessem a casa dos pais ou familiares como uma vida que aprisiona 

o sujeito aquela condição de miséria e que estar na rua pode significar através do trabalho 

informal ou do pedir em semáforos, não permanecer em um local delimitado na pobreza. 

Os sujeitos podem estar em vários lugares, ocupando a cidade, o centro, o comércio, o 

litoral e não apenas confinado na periferia, fato que pode incomodar a população que deseja 

uma cidade sem a presença desta população que passa de invisível para visível, devido as 

condições que se apresentam. 
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Viver nas ruas neste contexto pode estar ligado à resistência e luta em não se acomodar 

com a situação de miséria e pobreza confinados em aglomerados espalhados pelas periferias 

que seriam o lugar dos pobres.  

Ao mesmo tempo em que os sujeitos se mantêm nas ruas, relatam a saudade da família 

e o desejo de retorno, como percebemos no relato de Gerânio, porém continua na mesma 

situação. Este fato pode estar ligado ao fato de saudade dos familiares, mas não a condição de 

vida dos familiares.  

Outra situação que se relaciona a condição da situação de rua muitas vezes, é o fato de 

sujeitos terem perdido seus empregos e sentirem vergonha de retornar para o antigo lar sem ter 

conquistado uma posição na sociedade com relação aos outros membros da família. 

Ao conhecer os sujeitos, o modo de sobreviver, se relacionar e principalmente resistir, 

encontrei em YASBEK (2007), ao analisar as falas dos sujeitos em Classes Subalternas e 

assistência social, ela escreve: 

 

 

Como mostram os relatos, a vida que transcorre no dia-a-dia dos homens e 

mulheres que constituíram alvo desta pesquisa é marcada pela resistência, 

visível ou invisível, a instabilidade resultante das precárias condições sócio-

econômicas em que se movem. Vivem muito perto da miséria, lutando contra 

ela em frágil equilíbrio que qualquer circunstância adversa pode romper 

(YAZBEK, 2007, p.122) 

 

 

Nas falas dos entrevistados há um tanto de tristeza e desesperança, marcada pela 

privação de tudo, inclusive dos equipamentos que poderiam oferecer um atendimento de mais 

qualidade, de acolhida e de escuta. 

Nestes meses de trabalho para desenvolver a dissertação em todos os autores que visitei 

por meio das obras, encontrei muitas produções que embora singulares, tinham algo de coletivo 

na apresentação da pobreza. 

A pobreza nos indivíduos embora heterogênea, em alguns aspectos violentamente se 

homogeneíza, tornando os sujeitos iguais em carência, em tristeza, em desespero, em falta de 

oportunidades e excluídos dos meios de produção, das riquezas socialmente produzidas e da 

própria rede assistencial. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Em contato com os sujeitos da pesquisa e ao conhecer e entender o equipamento de 

saúde a qual desempenho meu trabalho cotidiano, percebi que embora enquanto representante 

do Estado e esteja na luta pela garantia dos direitos desta população a equipe precisa avançar 

em conhecimento e compartilhamento deste conhecimento. 

Pensamos que uma maneira de tentar melhorar o atendimento a população em situação 

de rua poderia ser através de oficinas socioeducativas com todos os profissionais que atendem 

no cotidiano a população em situação de vulnerabilidade em decorrência da pobreza, 

potencializar as conversas e trocas de experiências com a intenção de repensar o trabalho 

cotidiano. 

Neste sentido, a Educação Permanente está sendo implantada no HMARS, mas é 

necessário identificar competências e habilidades dos sujeitos que passam por 

atendimento/internação para pensarmos em estratégias de orientação e encaminhamentos. 

Enquanto Assistente Social e como trabalhador inserido e submetido aos limites 

institucionais, através dos instrumentais de trabalho, ao participar das particularidades a vida 

dos sujeitos, bem como da instituição, devemos ser propositivos nas ações, participar de canais 

de controle social, como fóruns, conselhos e conferências, no sentido de propor ações que 

avancem na conquista de direitos. 

Em relação a rede intersetorial é necessário conhecer, entender e articular a rede, para 

que no momento da alta os encaminhamentos e acompanhamentos tenham finalidade e 

objetivos claros e específicos, respeitando as necessidades, fragilidades, mas também as 

potencialidades dos sujeitos, de acordo com as diferentes formas de ser e de enfrentamento as 

dificuldades, que os sujeitos apresentam. 

Mantendo o diálogo e encontros constantes para fortalecer os vínculos necessários para 

possibilitar o acesso aos direitos dos sujeitos, as regras servem para nortear e não engessar o 

agir profissional impossibilitando ser propositivo em criar condições de assegurar a equidade 

no atendimento a essa população. 
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CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho teve como hipótese de que a ausência de condições efetivas por 

parte dos serviços oferecidos aos sujeitos convalescentes em situação de rua, atendidos no 

HMARS impediam a continuidade do respectivo tratamento, resultando na reinternação. 

Neste sentido, buscou-se compreender como a PNISPSR está sendo concretizada nos 

equipamentos do Estado em especial no HMARS e para fundamentarmos nossa constatação 

buscamos a partir da Constituição Federal de 1988, na Política de Seguridade Social, até a 

referida PNISPSR, passando por autores do Serviço Social e áreas afins, inclusive nas 

produções na área da saúde que colaboraram com o nosso achado, para entendermos o trabalho 

que é realizado atualmente no HMARS, bem como na rede intersetorial. 

No decorrer do processo de desenvolvimento muitos questionamentos foram surgindo 

acerca da nossa atuação como profissional enquanto agentes do Estado, responsável pela 

operacionalização de uma política universal e garantidora de direitos, num contexto de 

precarização, terceirização e parcos recursos. 

As políticas sociais elaboradas pelo Estado deveriam atender as demandas apresentadas 

pela sociedade. Para além dos resultados encontrados, ao transcrever e interpretar as vozes dos 

sujeitos foi possível transitar, junto com eles, adentrando nos caminhos que eles costumam 

percorrer para acessar os “direitos”. Percebe-se as dificuldades, angústias a as parcas 

oportunidades que estes caminhos oferecem aos sujeitos que das políticas sociais necessitam 

para sobreviver. 

Para a atuação profissional cotidiana no equipamento a perspectiva que orientou a 

pesquisa possibilitou uma interpretação crítica da realidade social, nos mostrando as 

fragilidades das políticas destinadas às populações empobrecidas, bem como aos sujeitos em 

situação de rua. Nos proporcionou uma reflexão quanto a nossa atuação enquanto profissionais 

no atendimento a esta população em vulnerabilidade extrema, no sentido de buscarmos no 

conhecimento, subsídios que embasem nossa atuação de acordo com a garantia de direitos de 

uma política universal.  

Com relação à rede intersetorial, foi possível enxergar o quanto os serviços que atendem 

a população pobre se apresentam tão carente de recursos quanto a própria população atendida, 

não oferecendo aos sujeitos condições que propiciem sair da condição que se encontram e 

aspirar uma vida melhor. 
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A política de saúde ao se relacionar as políticas intersetoriais, deveriam juntas contribuir 

para assegurar a saúde como um estado de completo bem-estar, físico, mental e social.  

Lembrando que o trabalho não pretende nem culpabilizar os profissionais e muito menos 

criar um modelo de assistência aos convalescentes separado da população, o intuito do trabalho 

é mostrar a fragilidade e as dificuldades que o Serviço Social hospitalar enfrenta em lidar com 

a convalescença em situação de rua por conta da burocratização na procura de vaga para estes 

sujeitos. 

Faz-se necessário criar condições para desburocratizar o acesso as vagas em leitos de 

acolhida e também ter um olhar para a condição clínica do paciente. Neste sentido, perceber 

que o paciente que tem uma fratura necessita de repouso, alimentação, medicação e retornos 

regulares ao ambulatório, se diferenciando de pacientes com situação clínica que necessita de 

cuidados mais específicos no tratamento da doença. 

Enquanto profissional do HMARS, o desenvolvimento da pesquisa aguçou a minha 

condição de pesquisadora, bem como, o senso crítico e investigativo, colaborando para gestão 

de conhecimento sobre a temática em questão e contribuindo para minha atuação profissional. 
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1 JUSTIFICATIVA 

 

 

A população em situação de rua a partir de 2009 tem seus direitos garantidos através do 

Decreto nº 7.053/2009 (BRASIL, 2009)que instituiu a Política Nacional da População em 

Situação de Rua (PNISPSR), porém cotidianamente enfrentam dificuldades quanto a garantia 

dos direitos no que diz respeito às diversas políticas públicas. 

Neste sentido, o produto técnico será constituído por: 

a) Oficinas de trabalho dirigido aos profissionais que compõem as equipes 

multiprofissionais do Hospital Municipal Dr. Arthur Saboya (HMARS) e que cotidianamente 

atendem as pessoas em situação de rua; 

b) Elaboração de um folder em concordância com a PNISPSR, dirigido para os 

sujeitos em situação de rua com vista a divulgar seus direitos ainda que desconhecidos e que 

não sabem como acessar. 

 

A intenção é que o produto, constituído por oficinas e, em forma de folder, contribuam 

na divulgação e na orientação dos profissionais, bem como aos sujeitos em situação de rua ao 

passar por atendimento/internação. 

As oficinas para os profissionais serão constituídas por quatro encontros, sendo que no 

final de cada encontro, haverá a possibilidade de avaliação pelos participantes. Cada encontro 

resultará de um relatório com os resultados que serão divulgados aos profissionais ao término 

das oficinas. 

Para construção do folder, serão elencados tens que consideram ser de relevância para 

garantia de direitos dos sujeitos nos seguintes setores: 

a) Direitos Humanos(itens 2 e 3): fortalecimento das ouvidorias quanto a violações 

dos Direitos Humanos contra as pessoas em situação de rua e combate ao preconceito e de todas 

as formas de discriminação; 

b) Segurança Pública e Justiça(item 2): oferta de assistência jurídica e 

disponibilização gratuita de mecanismos de acesso a direitos, incluindo documentos básicos; 

c) Assistência Social(itens 1, 5, 6, 7 e 8): estruturação da rede de acolhida, de acordo 

com a heterogeneidade e diversidade da população em situação de rua; acesso e inclusão de 

adultos, idosos, pessoas com deficiência das pessoas em situação de rua, aos benefícios 

previdenciários, eventuais, e de transferência de renda (BPC); adequação dos equipamentos de 

acolhida, favorecendo o acesso à educação e ao trabalho e flexibilização das normas referentes 
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aos horários, alimentação/refeições e higienização e guarda de pertences; Incentivo a 

participação nos espaços de controle social; garantia de trabalhos sócio-educativos, propiciando 

desenvolvimento pessoal, participação coletiva, convívio e autonomia; 

d) Saúde (1, 3, 7 e 10): garantia da atenção integral a saúde, equidade, acesso universal 

e cuidados interdisciplinares e multiprofissionais; implementação, implantação e manutenção 

de serviços que assegurem continuidade de assistência à saúde em situações de adoecimentos e 

intervenções médico-hospitalares que exijam atenção permanente de abrigamento e ações de 

autocuidado, articulados com a rede de serviço intersetorial. 

 

Acreditamos que as informações a serem contidas no instrumental, possam esclarecer 

sobre as conquistas fruto de uma luta iniciada antes da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 

1988) na PNISPSR. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

O produto ora apresentado pretende fortalecer o trabalho dos profissionais que atuam 

com esta população em situação de vulnerabilidade social em período de 

atendimento/internação e pós-alta visando a divulgação da PNISPSR às pessoas em situação de 

rua. 

Pretende-se ainda: 

a) Realizar oficinas com os profissionais da equipe técnica do HMARS, com a 

finalidade de entendimento da situação em questão e entendimento do funcionamento da nossa 

sociedade; 

b) Fortalecer o trabalho dos profissionais que atuam com esta população em situação 

de vulnerabilidade social; 

c) Melhorar as condições de atendimento/internação; 

d) Divulgação da PNISPSR aos sujeitos/usuários dos serviços. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

A proposta terá como finalidade subsidiar aos profissionais no trabalho cotidiano a partir 

do acesso aos prontuários dos sujeitos sobre as problemáticas que se apresentam no 

equipamento para oferecer qualidade nesse serviço. 

Para o êxito da proposta, se faz indispensável o conhecimento da realidade. É através 

dela que se pretende encontrar subsídios para superações de limitações. 

As ações a serem desenvolvidas com vistas a atingir os objetivos são as de realizar 

oficina de socialização do trabalho junto aos profissionais com a intenção de socializar os 

conhecimentos adquiridos durante o processo de formação deste Mestrado, proporcionado 

desse modo conhecimento da sociedade em que estamos inseridos e a percepção de que a atual 

situação que apresentada no cotidiano, é resultado de uma sociedade desigual e excludente. 

A partir deste momento de aprendizado e das reflexões realizadas em conjunto, haverá 

a possibilidades de pensarmos em maneiras de tornar a ação cotidiana do HMARS, em 

momentos em que se realize a práxis de modo pedagógico. Todavia esta ação deve ter cercado 

do cuidado com o sujeito no momento do atendimento se encontre em conformidade com a 

PNISPSR. 

Portanto, propomos a realização de oficinas que serão compostas por quatro encontros 

com rodas de conversas a partir de um determinado assunto como disparador. O público-alvo 

serão os profissionais que trabalham com os sujeitos em situação de rua, isto é, todos os 

profissionais que compõem a equipe multiprofissional. 

Cada encontro terá duração de 1h30 minutos com os seguintes conteúdos: 

A) Encontro 1: 

a) dinâmica: na apresentação serão formadas duplas e cada um fala para o outro um 

pouco da sua história e como chegou ao HMARS (15 min.). Depois, a pessoa que se apresentar, 

não vai falar de si e sim apresentar o outro e falar sobre a história do outro, ex: Esse é “fulano 

ele é casado tem três filhos” etc.Depois da apresentação, assistiremos ao vídeo “Vida Maria” e 

finalizaremos com uma roda de conversa. 

b) objetivos:  

1. apresentação: pretende-se que os profissionais que trabalham juntos se conheçam e 

saibam um pouquinho da trajetória do outro, entendendo as dificuldades para juntos superarem 

as limitações e pensar em possibilidades no trabalho cotidiano; 
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2. vídeo: a intenção é que percebam a atual situação da nossa sociedade e de que 

vivemos em um ciclo de pobreza difícil de ser rompido porque carecemos de muitas 

necessidades que o Estado não supre. Alguns podem se identificar com a história da Maria, ou 

identificar em um parente próximo a mesma situação, ou nem se identificar, mas é preciso 

entender que a situação existe e muitas pessoas vivem nesta realidade. A intenção é deixar que 

eles falem e só ir complementando até que haja o entendimento do problema enraizado; 

3. relatório: divulgar o resultado do encontro, aperfeiçoar os próximos encontros e, 

subsidiar caminhos para aperfeiçoar o trabalho cotidiano no atendimento as pessoas em situação 

de rua. 

 

B) Encontro 2: 

a) dinâmica: quando eles entrarem na sala, encontrarão vários cartazes com 

propagandas de bebidas, viagens, carros, sapatos, marcas conhecidas etc. Os materiais 

escolhidos para abordagem neste encontro, serão propagandas que nos deparamos no cotidiano, 

porém não paramos para refletir ou questionar. Após os 15 min. para análise dos materiais 

expostos, será proposto que escrevam uma frase com o significado para cada um. A roda de 

conversa deve abranger os seguintes temas: consumo, trabalho, salário, educação nossa e dos 

filhos, liberdade (30 min).A finalização será com o curta “Ilha das Flores” de Jorge Furtado e 

finalizaremos com reflexão voltada as frases produzidas, isto é, se o que escreveram ainda 

prevalece ou se houve mudança? 

b) objetivos: 

1. apresentação: que eles reflitam sobre o que está dado pela sociedade e que 

acabamos aceitando como natural; 

2. vídeo: que não pode ser natural as pessoas não terem o que comer ou estarem numa 

condição inferior aos animais por não possuírem condições dignas de sobrevivência; 

3. relatório final: divulgar o resultado do encontro e subsidiarcaminhos para 

aperfeiçoar o trabalho cotidiano no atendimento as pessoas em situação de rua. 

 

C) Encontro 3: 

a) dinâmica: realização de roda de conversa com vistas à desmistificação e a 

culpabilização do indivíduo para o qual será formado duplas, e cada dupla recebe uma foto de 

uma situação, um morador de rua, um indivíduo encarcerado, a fome, a criança abandonada, 

etc. A partir daí cada dupla apresenta sua percepção sobre a causa da situação apresentada (30 

min). Após isso roda de conversa que leve a desmistificar a culpabilização do indivíduo. 
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b) objetivos:  

1. apresentação: levar o entendimento que para sobreviver nesta sociedade é 

necessário muito esforço, porém ao falhar a culpa não é do individuo e sim da sociedade 

totalmente excludente, que nos oferece parca condições de acesso aos bens socialmente 

produzidos; 

2. relatório final: divulgar o resultado do encontro e subsidiar caminhos para 

aperfeiçoar o trabalho cotidiano no atendimento as pessoas em situação de rua. 

 

D) Encontro 4: último encontro e finalização, podemos então fazer uma reflexão sobre 

o HMARS, da Constituição de 1988, da Política de saúde, e da PNISPSR. Situar qual o papel 

de cada um, bem como a nossa contribuição para o atendimento a essa população. 

a) dinâmica: em duplas conversar sobre o que você pensava antes dos encontros e o 

que você pensa após participar das oficinas (15 min). As duplas se apresentam. Após a 

apresentação eles preenchem individualmente uma avaliação para saber se o objetivo foi 

atingido, pode ser anônimo. 

b) objetivos:  

1. apresentação e dinâmica: apresentar as políticas sociais que permeiam o cotidiano 

do nosso trabalho e a nossa responsabilidade na garantia de direitos, enquanto agentes do estado 

que operacionalizam as políticas. Isto é, no nosso cotidiano nós materializamos as políticas que 

garantem direitos as populações que adentram os serviços; 

2. relatório: divulgar o resultado dos encontros; subsidiar caminhos para aperfeiçoar 

o trabalho cotidiano no atendimento as pessoas em situação de rua; perceber qual o impacto 

que os encontros proporcionaram e avaliar os encontros, o coordenador dos encontros, entre 

outros resultados. 
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3 AVALIAÇÃO DOS ENCONTROS 

 

 

A avaliação dos encontros será feita com uso do roteiro colocado no Quadro 1. 

 

 

Quadro 1 - Roteiro para avaliação dos encontros 

 

  

Avalie os encontros e oficinas, marcando com um “x” a opção escolhida. 

 

Os encontros foram: (  ) Elucidativos(  ) Repetitivos (  ) Informativos 

As discussões em grupo:(  ) Acrescentaram(  ) Não acrescentaram(  ) Confundiram 

As informações que recebi:(  ) Foram novidade   (  ) Já sabia de tudo(  ) Sabia um 

pouco 

A(o) coordenadora(o): (  ) Soube conduzir as discussões (  ) Conduziu mais ou 

menos(  ) Não soube conduzir 

 

1. Responda: O que você pensa sobre a população de rua 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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4 RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

Após as oficinas com profissionais será produzido material informativo (folder) para ser 

entregue aos sujeitos em situação de rua no momento do atendimento/internação com 

informações da PNISPSR referente às ações estratégicas (abordado na justificativa). 

Acreditamos que a informação, possibilitará maior compreensão aos sujeitos sobre sua 

condição e seus direitos, proporcionando mais possibilidade de entendimento, facilitando o 

acesso à saúde bem como a rede intersetorial. 
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5 CRONOGRAMA 

 

 

O cronograma de execução das oficinas está apresentado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Cronograma de execução das oficinas 

Atividades PERÍODO (2019) 

JAN FEV MAR ABR MAI 

Leitura das fichas dos usuários, de autores e da própria 

legislação 
X  

 
  

Elaboração de instrumental de trabalho  x    

Oficina de socialização do trabalho junto aos 

operadores 
  

x 
  

Análise das oficinas    x  

Elaboração de folder     x 
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APÊNDICE B - Produto técnico 2 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A proposta de produto técnico tem a finalidade em concordância com a Política Nacional 

para Inclusão Social para População em Situação de Rua, no que se refere às pessoas em 

situação de rua no contexto hospitalar, em sua função das ações estratégicas no âmbito da saúde 

responde que: 

 

 

Garantia da atenção integral a saúde das pessoas em situação de rua e 

adequação das ações e serviços existentes, assegurando a equidade e o acesso 

universal no âmbito do Sistema Único de Saúde, com dispositivos de cuidados 

interdisciplinares e multiprofissionais (BRASIL, 2008, p.20). 

 

A partir do contato com as pessoas em situação de rua que passam por 

atendimento/internação no HMARS na região sul de São Paulo, que tiveram seus pertences 

retirados na ocasião da internação, surgiu o interesse em organizar o serviço desde o início do 

atendimento. 

Por se encontrarem em situação de rua, não possuir familiares, ou amigos, no momento 

do atendimento, pois muitos chegam ao hospital através do SAMU, da Guarda Civil Municipal 

ou Bombeiros em ocasião de desmaio, atropelamento entre outros, seus pertences são 

extraviados. 

Este fato dificulta sobremaneira o momento da alta, pois alguns pertences como muletas 

e cadeiras de rodas, fazem parte da vida cotidiana dos sujeitos. Além deste fato, outra 

constatação importante se refere aos sujeitos que estão em acolhida institucional e perde a vaga, 

pois o serviço não foi informado sobre o seu não retorno ao final do dia. 

Uma simples ligação ao Centro de Acolhida, garantiria a reserva de sua vaga para o pós- 

alta. Neste sentido, pensamos no desenvolvimento de um Guia para os profissionais que atuam 

no atendimento aos sujeitos. 

O guia deverá conter orientações que facilitem a entrada e permanência dos sujeitos, 

garantindo a segurança e guarda dos pertences para o momento de alta. O material deverá ser 

distribuído nos setores para conhecimento dos profissionais que atuam diretamente com os 

sujeitos, bem como para o setor de remoção domiciliar hospitalar. 
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2 OBJETIVOS  

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Garantir melhorias durante a internação e no pós-alta. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Realizar orientação junto aos profissionais que realizam o primeiro atendimento 

(enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem), com a finalidade de entendimento da 

situação; 

• Mapear as casas de acolhimento e estabelecer a rede intersetorial de atendimento; 

• Articular local para a guarda de pertences no período de internação, tais como: 

Cadeira de rodas, Muleta, entre outros.  
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

O Sr. (a) está sendo convidado a participar de um estudo que tem como objetivo 

principal entender como a Política Nacional Para Inclusão Social da População Em Situação de 

Rua (PNISPSR), está sendo concretizada no que se refere ao direito a saúde nos serviços de 

saúde. Será aplicado 01 Questionário contendo informações sobre: idade, sexo, estado civil, 

escolaridade, profissão e algumas questões pertinentes ao tema do estudo. Serão também 

colhidas informações do seu prontuário no que se refere ao número de internações e 

diagnósticos. 

O principal investigador é a Sra. Andiara Lúcia Cardoso Magalhães Pereira, em caso de 

dúvidas relacionadas ao projeto de pesquisa, pode ser encontrada no referido Hospital, 

localizado na Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 860, no bairro de Jabaquara, 

telefone (11) 33948520 - setor de Serviço Social (901513) 997723389- celular (ligação a 

cobrar). 

Em caso de dúvidas ou denúncias sobre questões éticas, temos dois comitês de ética que 

podem ser contatados: O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), localizado à R. Botucatu, 572, 

1º andar, cj. 14, Telefone: (9090) 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br; 

E o Comitê de ética em Pesquisa da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, Rua: General 

Jardim, 36- 8° andar, telefone: (9090) 33972464 email: smscep@gmail.com 

Ao participar da pesquisa, você terá a garantia do sigilo dos dados que te identificam. 

Ao participar da pesquisa, não há nenhum tipo de remuneração. O sr. Terá o direito de recusar-

se a participar ou de retirar o seu consentimento sem quaisquer prejuízos, inclusive no que diz 

respeito ao seu atendimento e tratamento na unidade. É garantida a sua liberdade de retirada do 

consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo caso você se sinta 

constrangido ou desconfortável emocionalmente em responder as questões. 

Em caso de constrangimento Sr. poderá, inclusive, não responder alguma questão. É 

direito seu ser informado sobre os resultados dos dados coletados em qualquer momento do 

estudo. O Termo de Consentimento Livre Esclarecido será disponibilizado em duas vias 

originais, uma para o participante e outra para o pesquisador. 
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Após ter sido devidamente esclarecido, concordo em participar do estudo. 

 

 

 

________________________________________ Data:___/___/___ 

Assinatura do entrevistado/participante 

 

 

_________________________________________ Data:___/___/___ 

Assinatura do aplicador/responsável pelo estudo 
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APÊNDICE D - Roteiro para entrevista semi-estruturada 
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ANEXO 

 

ANEXO A - Parecer consubstanciado do CEP 
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