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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 itens 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 e 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 subsidiar caminhos 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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4 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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5 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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6 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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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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