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Dedico este trabalho a população em situação de rua, 

grupo invisibilizado e silenciado diariamente, mas também um 
grupo que possui a capacidade de ser multidão frente à tem-
pos de neutralização de heterogeneidade. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

“Desconfiai do mais trivial, na aparência singe-

lo. E examinai, sobretudo, o que parece habitual. Supli-

camos expressamente: não aceiteis o que é de hábito 

como coisa natural, pois em tempo de desordem san-

grenta, de confusão organizada, de arbitrariedade 

consciente, de humanidade desumanizada, nada deve 

parecer natural nada deve parecer impossível de mu-

dar.” 

Bertolt Brecht 
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RESUMO 

 

A população em situação de rua tem o acesso às políticas de saúde pública difi-
cultado e permeado pelo preconceito, discriminação e negação, que são contrá-
rios aos princípios de universalidade, equidade e integralidade do Sistema Único 
de Saúde, e precisam ser superados. Nessa perspectiva de atender a demanda 
de atendimento a saúde de uma população atravessada por expressões da ques-
tão sociais surgem as Equipes de Consultório na Rua. Sendo assim, o objeto de 
estudo deste trabalho de conclusão de Curso é a Política de Saúde voltada para a 
População em Situação de Rua. Para estudá-lo utilizou-se como categorias prin-
cipais de análise Saúde Pública, Questão Social, População em situação de rua, 
e em termos de metodologia as pesquisas documental e bibliográfica. O objetivo 
deste estudo foi conhecer e analisar a política de saúde da população em situa-
ção de rua e sua implementação na Equipe de Consultório na Rua do município 
de Duque de Caxias, bem como: trabalhar a Política de Saúde no Brasil, e especi-
ficamente a implementação das Equipes de Consultório na Rua; apreender a po-
pulação em situação de rua enquanto uma expressão da questão social; conhecer 
o processo de organização da Equipe de Consultório na Rua do município de Du-
que de Caxias, o perfil da população atendida, os encaminhamentos realizados, 
as principais doenças que os acometem, se há reincidência no tratamento e a 
demanda real para a Equipe de Consultório na Rua. Foram obtidos como resulta-
dos desse trabalho que ainda há uma invisibilidade da discussão da temática 
abordada nesta monografia, devido aos parcos estudos sistematizados e inexis-
tência de dados demográficos, epidemiológicos e sociais sobre a população em 
situação de rua. Outro ponto identificado foi a relevância da implementação das 
Equipes de Consultório na Rua enquanto uma estratégia importante de garantia 
do direito à saúde desta população. Por outro lado, muito caminho precisa ser 
percorrido para efetivação desta política, como: a contratação de funcionários pú-
blicos, no sentido de garantir a oferta sistemática do serviço e o estabelecimento 
de vínculos para qualificar a oferta do serviço; criação de mais equipes para 
abranger todo território do município de Duque de Caxias. Por fim, espera-se que 
através desse trabalho, possa ser constituído um caminho produtivo para inter-
venções nessa área, bem como, para pesquisas sobre saúde pública com este 
público específico, constituindo um ponto de partida para novas investigações, e 
construção de políticas que favoreçam também a intersetorialidade de políticas 
que envolvem a população em situação de rua, com destaque para a saúde, que 
é a do foco deste estudo. 

 

Palavras-chave: População em Situação de Rua; Consultório na Rua; Saúde Pú-

blica; Questão Social. 

 



ABSTRACT 

 

The homeless population has access to public health policies hampered and per-
meated by prejudice, discrimination and denial, which are contrary to the principles 
of universality, equity and integrality of the Unified Health System, and need to be 
overcome. From this perspective of meeting the demand of a population crossed 
by expressions of the social question, as well as also being as one of these ex-
pressions arise the Street Advisory Teams. Thus, the object of study of this course 
conclusion work is the Health Policy for the Homeless Population. To study it was 
used as main categories of analysis Public Health, Social Issues, Population in 
homeless situation, and in terms of methodology the documentary and biblio-
graphic research. The general objective of this study was to know and analyze the 
health policy of the homeless population and its implementation in the Street Advi-
sory Team of Duque de Caxias, as well as to work the Health Policy in Brazil, and 
specifically the implementation of Street Advisory Teams; apprehend the home-
less population as an expression of the social issue; to know the process of organ-
ization of the Street Clinic Team of Duque de Caxias, the profile of the population 
served, the referrals made, the main diseases that affect them, whether there is 
recurrence in treatment and the real demand for Street. We obtained as results 
that there is still an invisibility of the discussion of the theme addressed in this 
monograph, due to the few systematic studies and lack of demographic, epidemio-
logical and social data on the homeless population. Another point identified was 
the relevance of the implementation of Street Advisory Teams as an important 
strategy to guarantee the right to health of this population. On the other hand, 
there is a long way to go in order to implement this policy, such as: the hiring of 
civil servants to guarantee the systematic offer of the service and the establish-
ment of links to qualify the offer of the service; creation of more teams to cover the 
entire territory of the municipality of Duque de Caxias. Finally, it is hoped that 
through this work, a productive path can be constituted for interventions in this ar-
ea, as well as for public health research with this specific public, constituting a 
starting point for new investigations, and construction of policies that favor also the 
intersectoriality of policies that involve the homeless population, especially health, 
which is the focus of this study. 

 

Keywords: Homeless Population; Clinic on the Street; Public Healthy; Social Is-
sues. 
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1. INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa surge a partir da minha inserção, no período de es-

tágio obrigatório em Serviço Social, em um equipamento da Política de Saúde 

Pública, onde ocorreu o contato com a população em situação de rua e suas de-

mandas nesta área. Além disso, durante a graduação pude participar do Grupo de 

Pesquisa LEVICA (Laboratório de Estudos sobre violência contra a Criança e o 

Adolescente) como bolsista de iniciação científica desenvolvendo o projeto intitu-

lado “Os desafios da população em situação de rua frente às Políticas de Saúde 

Pública”, aprofundando os estudos sobre a política de Saúde e os serviços pres-

tados à população em situação de rua. 

A partir dessa vivência surgiram questões de pesquisa, como: Existe uma 

política de saúde específica de atendimento às necessidades da População em 

Situação de Rua no Brasil? Como funciona a Política de Atenção Básica no aten-

dimento a População em Situação de Rua? Existe por parte dos profissionais de 

saúde a compreensão dos determinantes que levam a situação de rua? Qual é o 

perfil do profissional de saúde e do atendimento prestado a População em Situa-

ção de Rua na Baixada Fluminense?  

O objeto de estudo deste trabalho é a Política de Saúde voltada para a 

População em Situação de Rua. Para estuda-lo utilizaremos como categorias 

principais de análise Saúde, Questão Social e População em situação de rua. 

O presente trabalho parte-se da concepção de saúde ampliada, preconi-

zada no Sistema Único de Saúde, fundamentada no Movimento de Reforma Sani-

tária, onde se compreende a necessidade de haver ações de promoção, preven-

ção, consideração dos determinantes sociais e articulação com outros setores da 

sociedade, para que assim haja as ações de saúde. E com a compreensão de 

que com políticas sociais e econômicas o Estado pode objetivar reduzir riscos de 

doenças e proporcionar um acesso universal à saúde. 

Já a categoria “questão social” é entendida como resultante da relação 

capital x trabalho e suas expressões como o acirramento desse antagonismo, 
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tendo como uma das suas expressões singulares a ampliação da população em 

situação de rua.  

Cabe a ressalva que o Serviço Social se constitui como uma profissão de 

natureza interventiva inserido na divisão sociotécnica do trabalho, também como 

uma especialização do trabalho coletivo, tendo a questão social como objeto do 

seu trabalho (IAMAMOTO, 1982).  

Pois “[...] ao Serviço Social: sua “raison d’être tem sido a “questão social” 

– sem ela não há sentido para essa profissão” (NETTO, 2001, p.49); e cabe des-

tacar o Assistente Social ser um profissional que luta juntamente à classe traba-

lhadora, luta pela emancipação do sujeito e tem a liberdade como seu valor ético 

central, e principalmente, luta por uma nova ordem societária, ainda que a extin-

ção dessa leve a extinção da questão social, o principal objeto de trabalho deste 

profissional, pois entende-se que “ainda está longe o futuro em que esta profissão 

vai se esgotar, pelo próprio exaurimento do seu objeto” (NETTO, 2001, p. 49). 

Em suma, o objetivo geral deste estudo foi conhecer e analisar a política 

de saúde da população em situação de rua e sua implementação na Equipe de 

Consultório na Rua do município de Duque de Caxias, bem como: trabalhar a Po-

lítica de Saúde no Brasil, e especificamente a implementação das Equipes de 

Consultório na Rua; apreender a população em situação de rua enquanto uma 

expressão da questão social; conhecer o processo de organização da Equipe de 

Consultório na Rua do município de Duque de Caxias, o perfil da população aten-

dida, os encaminhamentos realizados, as principais doenças que os acometem, 

se há reincidência no tratamento e a demanda real para a Equipe de Consultório 

na Rua. 

A problemática deste projeto se encontra no campo de debates das ques-

tões que se relacionam com a temática da População em Situação de Rua e as 

Políticas Públicas de Saúde no Brasil, bem como seus avanços e desafios em 

relação às pessoas em situação de rua cujos estudos são poucos sistematizados.  

Através desta pesquisa há a possibilidade de ser criado um espaço de re-

flexão sobre a população em situação de rua, enquanto uma expressão da ques-

tão social, que vem crescendo de forma exponencial, e que é muitas vezes invisi-

bilizada no contexto político, econômico e social do país.  
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A contribuição social deste estudo consiste em propiciar visibilidade à 

uma parcela da sociedade, assim como ampliar um olhar mais crítico e propositi-

vo aos desafios e demandas enfrentados pela população em situação de rua fren-

te às Políticas de Saúde Pública e dessa forma, pensar em meios possíveis de 

responder às questões apresentadas. 

O valor acadêmico desta proposta se relaciona com as possíveis contri-

buições ao debate universitário crítico e a formação em pesquisa de estudantes 

do Serviço Social que se encontrarão num campo de atuação profissional onde 

Políticas de Saúde Pública e População em Situação de Rua estão constante-

mente presentes. Além disso, o Serviço Social têm atuado com população em 

situação de rua, sendo necessário construir conhecimento crítico em relação a 

este trabalho, bem como refletir criticamente com a categoria sobre esse trabalho.   

Esta monografia será dividida em três capítulos, a saber: 

No primeiro capítulo intitulado “Caminhos e Descaminhos das Políticas 

Públicas de Saúde no Brasil: reflexões sobre as equipes de consultórios na 

rua”, possuem três tópicos, sendo eles, respectivamente: “Da constituição das 

Caixas de Aposentadoria e Pensão ao direito universal à Saúde.”; “SUS – 

Sistema Único de Saúde: limites e desafios para sua implementação”; e 

“Consultórios na rua: organização e desafios postos na garantia ao direito à 

saúde da população em situação de rua.” 

Neste capítulo é feito um breve resgate histórico desde 1923 com as Cai-

xas de Aposentadora e Pensão (CAP), até a criação do Sistema Único de Saúde 

(SUS) sendo evidenciados os projetos políticos em disputa nesses períodos. Além 

disso, trata acerca do Sistema Único de Saúde e os desafios de implementá-lo, 

bem como da implementação de um equipamento como as Equipes de Consultó-

rio na Rua, política de saúde voltada a população em situação de rua, possibilita-

da pela existência do SUS.  

O segundo capítulo, “Um estudo sobre a População em situação de 

rua enquanto uma expressão da questão social”, é divido em dois tópicos, 

sendo eles, respectivamente: “A questão social no capitalismo contemporâ-

neo brasileiro”; e “A população em Situação de Rua: uma das expressões 

da questão social”. Onde no primeiro tópico é trabalhada a categoria “questão 
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social”, através de análises de autores do Serviço Social, tanto no seu significado 

histórico universal, quanto sua especificidade no cenário brasileiro e com a con-

cepção de que essa está intrinsicamente ligada ao sistema capitalista. No segun-

do tópico é trabalhada a compreensão de que a população em situação de rua, 

não só é atravessada por diversas expressões da “questão social”, como esta 

também é uma das expressões da “questão social”.  

O terceiro capítulo “Consultório na Rua: uma análise da realidade de 

Duque de Caxias” que se encontra subdivido em dois tópicos, sendo eles, res-

pectivamente: “O município de Duque de Caxias em números”; e “Consultó-

rio na rua: organização de atendimento à saúde da população em situação 

de rua”. Onde no primeiro é situado o município de Duque de Caxias com dados 

oficiais que caracterizam o município, e apesar de não haver dados oficiais sobre 

população em situação de rua em Duque de Caxias, através dos dados analisa-

dos verifica ser este um local propício a existência da população em situação de 

rua, devido as expressões da questão social verificadas através dos dados esta-

tísticos de vulnerabilidade social do município. Já no segundo tópico se analisa 

através de dados documentais como se dispõe a organização da Equipe de Con-

sultório na Rua no município de Duque de Caxias, situado na Baixada Fluminense 

do estado do Rio de Janeiro.  

Foram utilizadas as metodologias de pesquisa bibliográfica, para a cons-

trução do referencial teórico, no primeiro e segundo item, onde 

é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e 
publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, 
páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pes-
quisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estu-
dou sobre o assunto. Existem, porém, pesquisas científicas que se basei-
am unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas 
publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos pré-
vios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta. (Fonseca, 
2002, p. 31). 

 

e para a análise da Equipe de Consultório na Rua foi utilizada a pesquisa docu-

mental que 

recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico 
tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos 
oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de em-
presas, vídeos de programas de televisão, etc. (Fonseca, 2002, p. 32). 
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Através dos documentos disponibilizados pela equipe de Consultório na Rua do 

município de Duque de Caxias pode-se fazer essa análise. 

Por fim, espera-se que a partir dessa monografia possa ser ampliado o 

debate acerca da População em situação de rua, entendida como expressão da 

questão social. E que a partir desta, novas investigações acerca dessa população 

e seus desafios frente às políticas de saúde pública possam ser realizadas e ve-

nham direcionar a construção de políticas que visam a emancipação do sujeito e 

também propiciar visibilidade às demandas desse segmento historicamente invi-

sibilizado.  
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Capítulo 1-CAMINHOS E DESCAMINHOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

DE SAÚDE NO BRASIL: REFLEXÕES SOBRE AS EQUIPES DE CONSULTÓ-

RIOS NA RUA 

Neste tópico será abordada a trajetória histórica das políticas públicas 

brasileiras de Saúde, dando visibilidade para os projetos políticos em disputa nos 

diferentes contextos históricos. 

Tendo em vista que nosso objeto de estudo é a política de saúde para 

população em situação de rua, trabalharemos de forma mais aprofundada a Polí-

tica Nacional para População em situação de rua (cujo objetivo é garantir o aces-

so da população em situação de rua aos serviços, benefícios, programas e proje-

tos públicos, envolvendo prefeituras, estados e governo federal) elaborada em 

2009 pelo Decreto nº 7.053 de 23 de dezembro de 2009 e a estratégia Consultó-

rio na Rua que foi instituída pela Política Nacional de Atenção Básica, em 2011, e 

visa ampliar o acesso da população em situação de rua aos serviços de saúde. 

1.1- Da constituição das Caixas de Aposentadoria e Pensão ao direi-

to universal à Saúde 

No ano de 1923 houve a criação das Caixas de Aposentadoria e Pensão 

(CAP) proposta pelo Deputado Eloy Chaves como um projeto de lei que após ser 

aprovado, passou a se chamar Lei Eloy Chaves. Num contexto de industrialização 

e urbanização do país essa lei veio para assegurar e legislar o que antes era feito 

de forma informal pelas empresas juntamente com os trabalhadores, na forma de 

benefícios concedidos como um seguro social, pensão, aposentadoria e seguro à 

saúde, em casos de doença ou acidente. O benefício não era só para o trabalha-

dor, pois se visava com essas medidas a garantia da sobrevivência desse traba-

lhador em relação à redução ou perda da sua capacidade produtiva, porém ape-

nas uma parcela pequena dos trabalhadores tinha acesso, o que deixa evidente a 

exclusão de trabalhadores do setor informal de trabalho, bem como evidencia a 

restrição desse benefícios aos marítimos, ferroviários e bancários. Nesse sentido, 

havia a necessidade de atender uma demanda maior. Portanto: 

Os trabalhadores vinculados ao setor urbano do complexo exportador fo-
ram os mais combativos politicamente e que primeiro lutaram pela organi-
zação das Caixas em suas empresas: os ferroviários em 1923, os estiva-
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dores e os marítimos em 1926. Os demais só o conseguiram após 1930. 
(Bravo, 2001, p.3) 

 

Na era do Estado Novo de Getúlio Vargas há a criação dos Institutos de 

Aposentadoria e Pensões (IAPs) e do Instituto Nacional de Previdência Social 

(INPS), fruto de luta da classe trabalhadora e originando o sistema de proteção 

social do país. Tal conquista vai de acordo com a afirmação de Behring, quando 

nos traz que: 

a existência de políticas sociais, é um fenômeno associado à constituição 
da sociedade burguesa, ou seja, do específico modo capitalista de produ-
zir e reproduzir-se. Evidentemente que não desde os seus primórdios, mas 
quando se tem um reconhecimento da questão social inerente às relações 
sociais nesse modo de produção, vis à vis ao momento em que os traba-
lhadores assumem um papel político e até revolucionário. (Behring, 2000, 
s.d., p. 1). 

 

 Com os IAPs o Estado passa a mediar a assistência médica e previden-

ciária em modalidade básica, ao mesmo tempo em que o setor privado também 

ganha força, devido ao modelo contributivo e de compra de serviços assistenciais 

(SEGURO SOCIAL), focado no modelo hospitalocêntrico, que é focado em aten-

dimentos especializados de urgência e emergência, totalmente oposto ao modelo 

de atenção básica ou primária, pois este visa a prevenção e o acompanhamento. 

Entretanto, muitas categorias profissionais ainda não eram contempladas com 

acesso à serviços e benefícios. Somente em 1960 através da Lei Orgânica da 

Previdência Social (LOPS) ocorre a ampliação dos serviços para todos os traba-

lhadores formais, com a oferta da modalidade básica.  

No governo da ditadura militar1, num contexto de altas privatizações ocor-

rendo no país, tem-se, através das reinvindicações por reformas na política de 

saúde, a criação do Sistema Nacional da Previdência e Assistência Social (SIN-

PAS) e também o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 

(INAMPS) sancionados pela lei 6.439 de 1º de setembro de 1977, onde no: 

Art 1º - Fica instituído o sistema Nacional de Previdência e Assistência 
Social - SINPAS, sob a orientação, coordenação e controle do Ministério 
da Previdência e Assistência Social - MPAS, com a finalidade de integrar 

 
1 A ditadura militar é conhecida pelo seu caráter cruel onde conjugava repressão e assistência 
básica. 
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as seguintes funções atribuídas às entidades referidas nesta Lei: I - con-
cessão e manutenção de benefícios, e prestação de serviços; II - custeio 
de atividades e programas; III - gestão administrativa, financeira e patri-
monial. (BRASIL, 1977, p.1). 

Embora tenha sido uma conquista e se efetivou como um órgão que pres-

tava assistência médica e se manteve até a criação do Sistema Único de Saúde - 

SUS mantinha os interesses do Estado Autoritário. O setor privado se expandia 

cada vez mais na saúde, devido às compras especializadas de serviços privados, 

como a contratação de hospitais e laboratórios, convênios de empresas, fora os 

escândalos de corrupção surgidos devido a essa configuração e marca o período 

ditatorial como o que favoreceu o produtor privado, também na área da saúde. 

Tudo isso fortalecido com a ideia de medicalização da vida e busca por tratamen-

to com especialistas via mercado (BRAVO, 2008). Porém, nos próximos anos o 

projeto Privatista, orientado pelas regras de mercado e na exploração da doença 

como fonte de lucrar, passou a enfrentar um projeto antagônico consubstanciado 

na proposta da Reforma Sanitária, fundamentada na concepção do processo sa-

úde-doença a partir de determinantes sociais em saúde, e a partir da noção de 

saúde ser um direito social e universal. O conceito formado em 1947 pela OMS 

compreende a saúde como "um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade" 

Nos anos 80, pós ditadura, apesar da conquista da redemocratização no 

Brasil, o  país passou a sofrer os impactos da crise de 1970 a partir da implemen-

tação de uma nova proposta de regulação das relações de trabalho denominada  

Acumulação Flexível ocorrida na Europa (HARVETY, 1979; MESZÁROS, CHES-

NAIS). Essa crise econômica, que dura até os dias atuais, fruto das dívidas exter-

nas de uma economia que foi desnacionalizada, e da conformação de uma eco-

nomia dependente do capital internacional. O Brasil que era um grande importa-

dor é atingido fortemente pelo aumento do preço dos barris. Então a conta da dí-

vida pública não consegue ser saldada, se acumula e se torna a denominada dí-

vida social que se articula também com determinantes sociais, culturais e políti-

cos.   

Em 1981, através de lutas da classe trabalhadora, tem-se a formação do 

Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previdenciário (Conaps) e atra-

vés dele foi feita uma avaliação que mostrava a rede de saúde e como esta ainda 
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era ineficaz e complexa. Então, foi criado o Programa de Ações Integradas de 

Saúde (PAIS) que reorganizou o setor, onde a administração foi descentralizada, 

criou uma rede hierarquizada e regionalizada, de forma a integralizar os serviços 

de saúde, enfatizou os serviços de atenção primária, colocou o setor privado co-

mo complementação do setor público que passa a ser prioridade (PAIM, 1986). 

Ainda na década de 80, mais precisamente em 1986 ocorre a VIII Confe-

rência Nacional de Saúde (CNS) que foi um marco para a saúde pública brasileira 

e teve como discussões a saúde como um direito inerente ao cidadão, bem como 

direito universal e dever do Estado em prestá-la. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) saúde é um es-

tado de bem-estar físico, mental e social. Christophe Dejours2 acrescenta que sa-

úde não é um estado de bem-estar permanente e total, mas um estado que pro-

curamos alcançar ou aproximar. Sendo assim, todos possuem o desejo desse 

bem-estar, portanto, o direito à saúde vai além da obrigação do Estado por ser um 

direito fundamental ao cidadão, mas também por um desejo do mesmo de alcan-

çá-lo. O que vai contrário à lógica de saúde ser apenas ausência de doença. 

Através da VIII CNS e seu relatório fica  

evidente no referido documento que as modificações necessárias ao setor saúde 
transcendem os limites de uma reforma administrativa e financeira, exigindo-se 
uma reformulação mais profunda, ampliando-se o próprio conceito de saúde e sua 
correspondente ação institucional, revendo-se a legislação que diz respeito à pro-
moção, proteção e recuperação da saúde, constituindo-se no que se está conven-
cionando chamar Reforma Sanitária. (BRASIL, 1986, p. 2). 

 

Tem-se também a reformulação do Sistema Nacional de Saúde, o finan-

ciamento setorial, além da instituição da participação social, por meio do controle 

democrática. A saúde passa a ser discutida e formulada de forma ampliada, onde 

junta ações de promoção, prevenção, considera os determinantes sociais, bem 

como se articula com outros setores da sociedade a fim de interações que resul-

tam ações de saúde e que caminham na contramão do conceito de saúde pauta-

do no conhecimento médico e curativista. 

 
 
2Médico Francês formado em psicossomática e psicanálise, diretor científico do Laboratório de 

Psicologia do Trabalho e da Ação no CNAM de Paris. 
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Cabe ressaltar a importância do Movimento Sanitário neste cenário da VIII 

CNS, onde concomitantemente com a redemocratização do país, promoveu a 

mobilização em prol de uma saúde pública, sob novas bases e na perspectiva de 

difundir a noção de saúde como um direito.  

Sobre o Movimento de Reforma Sanitária, detaca-se que: a criação do 

Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) em 1976 é o seu marco inicial, e 

a criação da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abras-

co) em 1979 representa como avançava esse movimento. “De forma sintética, 

podemos dizer que essas instituições foram peças-chave para o processo de 

construção de identidade em torno de uma área de conhecimento batizada no 

Brasil como saúde coletiva” (PAIVA; TEIXEIRA, 2014, p. 22).  

Dentre os atores da Reforma Sanitária também se encontram o movimen-

to popular e o movimentos dos médicos. De acordo com Paiva e Teixeira (2014) o 

primeiro surge apoiado pela Igreja Católica e por militantes da esquerda em bair-

ros de periferias, onde lutavam pela melhoria das condições de saúde nesses lu-

gares mais pobres. E o segundo, liderado por sindicatos e associações de médi-

cos críticos do sistema de saúde vigente e que lutavam pela democratização da 

sociedade. A experiência do movimento de Reforma Sanitária, juntamente das 

instituições Cebes e Abrasco, bem como os outros atores desse movimento foi 

peça fundamental no sucesso da VIII CNS, pois 

Em seus grupos e assembleias foram discutidas e aprovadas as 
principais demandas do movimento sanitarista: fortalecer o setor 
público de saúde, expandir a cobertura a todos os cidadãos e inte-
grar a medicina previdenciária à saúde pública, constituindo assim 
um sistema único (Paiva; Teixeira, 2014, p. 25) 

 

Na VIII CNS também foram discutidas questões acerca do financiamento 

e operacionalização do novo modelo de sistema de saúde, que veio a desembo-

car na criação dos Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde (SUDS) em 

1987, modelo intermediário ao SUS onde é realizado um convênio entre o 

INAMPS e os governos estaduais, avançando em muitos sentidos e se aproxi-

mando muito do que temos hoje como SUS.  
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No SUDS há as diretrizes de equidade, onde é respeitado que todos os 

sujeitos necessitam de serviços que atendam suas demandas, de forma a diminu-

ir a desigualdade; integralidade, onde há integração de ações, visando a atuação 

intersetorial da saúde com outras políticas públicas; universalização, que conside-

ra a saúde um direito de todos os cidadãos. Também há nele a descentralização 

e retirada do poder centralizador do INAMPS, sem contar na hierarquização que 

começava a se efetivar, com participação especial das secretarias estaduais de 

saúde que tiveram um grande papel no repasse recebido do governo federal aos 

municípios. 

Pouco mais de um ano depois, em outubro de 1988 é promulgada a cha-

mada “Constituição Cidadã”, que vem como a oitava que o Brasil já teve. Esta 

consubstancia muitos avanços nas questões de política do Estado voltadas para a 

saúde pública, inclusive uma seção específica só para falar de saúde. Em seu 

artigo 196 é posto que:  

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
(BRASIL, 1988, p. 84). 

Portanto: 

O texto constitucional, com relação à Saúde, após vários acordos 

políticos e pressão popular, atende em grande parte às reivindica-
ções do movimento sanitário, prejudica os interesses empresariais 
do setor hospitalar e não altera a situação da indústria farmacêuti-
ca. (Bravo, 2001, p.10). 

 

Como podemos verificar ocorrem avanços, porém a carta constitucional demarca 

também um momento de disputa, tendo em vista o caráter dual evidenciado no 

texto constitucional, o qual não modifica a situação do complexo farmaceutico no 

Brasil (BRAVO, 2001).  

Então, após ser especulada e pensada durante o ano de 1989, é oficiali-

zada, em 1990, a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), através da Lei 8080 

onde foi possível uma melhor disposição e direcionamento acerca de funciona-

mento e atribuições dos membros federativos federal, estadual e municipal, bem 

como a instituição dos Conselhos de Saúde. Cabe ressaltar que nessa década O 

Neoliberalismo entra em cena, com sua principal característica de mínima inter-
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venção do estado na economia, acarretando uma série de privatizações e desna-

cionalização do setor econômico.  

De tudo isso, cabe destacar que no período anterior a Constituição de 

1988 não há registros específicos de políticas voltadas para o atendimento a po-

pulação em situação de rua, quiçá a saúde específica desse grupo. Compreende-

se, portanto, que ao se deparar com a falta de reconhecimento das demandas 

desse grupo por parte dos governos, que essa parcela da população se encontra, 

ao longo da história, atendida pela caridade e filantropia. Ou seja, excluída do 

atendimento de responsabilidade estatal, vivendo da caridade e sofrendo com o 

preconceito, rotulação e exclusão social.  Nesse sentido, no próximo item tratare-

mos da organização do SUS. 

1.2- SUS – Sistema Único de Saúde: limites e desafios para sua im-

plementação 

O SUS – Sistema Único de Saúde é constituído como a principal política 

pública de saúde brasileira, foi promulgado a partir da Constituição de 1988 e re-

gulamentado pelas Leis 8.080/90 e 8.142/90, pautado no modelo bismarckiano de 

seguro, onde para ter acesso aos direitos o trabalhador necessariamente deve ter 

contribuído financeiramente, e no modelo beverigiano de universalidade, onde os 

impostos fiscais devem ser responsáveis pelo financiamento e a gestão pelo Es-

tado. No Brasil ocorre a mistura desses dois modelos na chamada Seguridade 

Social, que é composta pelo SUS, previdência social e assistência social. Contu-

do, segundo Matos (2014, p. 33, apud Boschetti, 2003, p. 63) verifica-se que  

No Brasil, como se sabe, os princípios do modelo bismarckiano 
predominam na previdência social e os do modelo beveridgiano 
orientam o atual sistema público de saúde (com exceção do auxí-
lio-doença, tido como seguro-saúde e regido pelas regras da pre-
vidência) e de assistência social. (Boschetti, 2003, p.63). 
 

Essa lógica do seguro híbrida que veio desde o início da trajetória das po-

líticas públicas que compõe hoje a seguridade social, cito neste, em especial, a da 

saúde que é a que abordamos, causa uma confusão para a população usuária, a 

qual desconhece que saúde é direito. Isso porque o nosso modelo de saúde é 

baseado na noção contributiva e pautado no modelo híbrido da seguridade social, 
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onde a saúde é universal e direito de todos, a assistência é de quem necessitar e 

da previdência, daquele que contribuiu. Boschetti afirma que 

Essa imbricação histórica entre elementos próprios à assistência e 
elementos próprios ao seguro social poderia ter provocado a insti-
tuição de uma ousada seguridade social, de caráter universal, re-
distributiva, pública, com direitos amplos fundados na cidadania. 
Não foi, entretanto, o que ocorreu, e a seguridade social brasileira, 
ao incorporar uma tendência de separação entre a lógica do segu-
ro (bismarckiana) e a lógica da assistência (beveridgiana), e não 
de reforço à clássica justaposição existente, acabou materializan-
do políticas com características próprias e específicas que mais se 
excluem do que se complementam, fazendo com que, na prática, 
o conceito de seguridade fique no meio do caminho, entre o segu-
ro e a assistência (2003, p.10) 

 

Contudo, esse sistema de Saúde criado no Brasil é referência mundial em 

saúde pública, principalmente no que tange ao acesso universal e igualitário. O 

direito à saúde é considerado como princípio fundamental do ser humano e ga-

rantido pelo Estado, com a concepção de saúde ampliada, de caráter universal 

originada estrategicamente no movimento sanitário materializada na Constituição 

de 1988. 

O movimento da Reforma Sanitária nasceu no contexto da 
luta contra a ditadura, no início da década de 1970. A ex-
pressão foi usada para se referir ao conjunto de ideias que 
se tinha em relação às mudanças e transformações neces-
sárias na área da saúde. Essas mudanças não abarcavam 
apenas o sistema, mas todo o setor saúde, em busca da 
melhoria das condições de vida da população. (PenseSUS, 
FIOCRUZ, ANO). 

 

Portanto, através de políticas sociais e econômicas o Estado tem o objeti-

vo de reduzir o risco de doenças, promover, prevenir e cuidado em saúde com 

mediação de um acesso universal à saúde. 

Em relação as diretrizes, no artigo 198 da Constituição de 1988 encon-

tramos as que solidificam a saúde como um direito social: 

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 
único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I 
– descentralização, com direção única em cada esfera de 
governo; II – atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assis-
tenciais; III – participação da comunidade (CONSTITUI-
ÇÃO BRASILEIRA, 1988, p. 81). 
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Sendo assim, os princípios de organização do SUS são: a regionalização e 

hierarquização, a qual tem a necessidade de entender que cada demanda exige 

um nível de atendimento adequado de acordo com sua complexidade. A subdivi-

são dos níveis de atendimento baixa complexidade que ficam com as unidades 

básicas de saúde, as de média complexidade com hospitais e ambulatórios espe-

cíficos e alta complexidade com hospitais terciários, também chamados de hospi-

tais gerais são exemplos taxativos desses princípios organizativos.  

A descentralização, que segue o conceito constitucional de comando úni-

co e redistribuição das competências nos três níveis de governo: federal, respon-

sável pela organização e financiamento do SUS; estadual, responsável pelos 

atendimentos para casos mais específicos e complexos, encontrado muito em 

hospitais; e municipal, responsável pelo atendimento básico, encontrado em pos-

tos de saúde é outro princípio. Cada um possui a autonomia de gerenciar suas 

atividades, propiciando um serviço de melhor qualidade devido a melhor organi-

zação ocasionada pela hierarquização e ações descentralizadas. 

A participação popular, onde através de órgãos como Conselhos e Confe-

rências de saúde a sociedade possa participar com o objetivo de discutir e avaliar, 

mesmo que em meio a processos e entraves que dificultem como a falta de recur-

sos para subsídios e falta de intersetorialidade das políticas públicas, traçarem 

propostas e estratégias de melhor funcionamento e gerenciamento da política de 

saúde.   

No que tange a princípios do SUS, estes são: universalização, onde ga-

rante o acesso aos serviços de saúde a todas as pessoas independente de cor, 

raça, gênero e etc; equidade, onde visa que todas as pessoas sejam atendidas de 

acordo com sua demanda e subjetividade respeitadas e integralidade, onde en-

tende-se que saúde vai para além do modelo curativista centrado no médico-

doença, mas sim que haja uma articulação entre a saúde e outras políticas públi-

cas, havendo então, a intersetorialidade (BRAVO, 2001; BRASIL, 1988). 

O SUS também avança em relação ao controle social democrático, pois 

legitima os órgãos de conselhos estaduais e municipais, CONASS – Conselho 

Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e CONASEMS – Conselho Nacional 

de Secretários Municipais de Saúde, que possuem a missão de representar, 
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agregar e dar visibilidade ao grupo e esfera que representam. Esse acontecimen-

to é de grande relevância e um marco na história das políticas públicas de saúde 

no Brasil, no sentido de que agora haveria, de fato, participação social, contrário a 

época cruel da ditadura militar, por exemplo, onde havia controle das liberdades..  

Na perspectiva de aperfeiçoar o SUS, também são criadas as Normas 

Operacionais Básicas (NOBs)3: 

Em 1991, foi implementada a NOB-SUS 91 que trata sobre o financia-

mento e a municipalização das ofertas de serviços de saúde. Com ela 

pretende-se que através do conhecimento e domínio total das ins-
truções aqui contidas e da subsequente familiarização com o sis-
tema de financiamento implantado possa ser adotada a política 
proposta, baseada na concessão de um crédito de confiança aos 
Estados e Municípios, sem prejuízo do acompanhamento a ser 
exercido pelos mecanismos de controle e avaliação que estão 
sendo desenvolvidos (BRASIL, 1991, p. 1) . 

 

Já, em 1993 é estabelecida NOB-SUS 93 que trata sobre o processo de 

descentralização da gestão e reafirma o planejamento integrado, bem como a 

articulação necessária para que isso se efetive. Nesse processo de descentraliza-

ção, há através dessa NOB, a institucionalização da Comissão de Intergestores 

Tripartide (CIT). Ocorre o gerenciamento através de foros e articulações entre os 

gestores das três esferas do governo: federal estadual e municipal com a criação 

de pactos no SUS, e Comissão de Intergestores Bipartite (CIB)4, onde são avalia-

das as questões operacionais e de descentralização do sistema de saúde. Ambas 

contribuem e visam a gestão colegiada do SUS. 

Há também a NOB-SUS 96, com destaque as suas ideias de concepção 

ampliada de saúde, fortalecimento da gestão, os mecanismos de fluxo de financi-

amento, prática de avaliação do SUS, vínculos com a população usuária, o que 

efetiva a participação social. 

ao tempo em que aperfeiçoa a gestão do SUS, esta NOB aponta 
para uma reordenação do modelo de atenção à saúde, na medida 

 
3 As Normas Operacionais Básicas (NOBs) surgem com a finalidade de oferecer diretrizes para 
atuação nos serviços de saúde, organização e financiamento dos serviços. 
4As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são espaços intergovernamentais, políticos e 

técnicos em que ocorrem o planejamento, a negociação e a implementação das políticas de saúde 
pública. As decisões se dão por consenso (e não por votação), o que estimula o debate e a nego-
ciação entre as partes (Ministério da Saúde, 2009). 



32 
 

em que redefine: a) os papéis de cada esfera de governo e, em 
especial, no tocante à direção única; b) os instrumentos gerenciais 
para que municípios e estados superem o papel exclusivo de pres-
tadores de serviços e assumam seus respectivos papéis de gesto-
res do SUS; c) os mecanismos e fluxos de financiamento, reduzin-
do progressiva e continuamente a remuneração por produção de 
serviços e ampliando as transferências de caráter global, fundo a 
fundo, com base em programações ascendentes, pactuadas e in-
tegradas; d) a prática do acompanhamento, controle e avaliação 
no SUS, superando os mecanismos tradicionais, centrados no fa-
turamento de serviços produzidos, e valorizando os resultados ad-
vindos de programações com critérios epidemiológicos e desem-
penho com qualidade; e) os vínculos dos serviços com os seus 
usuários, privilegiando os núcleos familiares e comunitários, crian-
do, assim, condições para uma efetiva participação e controle so-
cial. (BRASIL, 1997, p.7). 

 

Em 2002 é editada a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NO-

AS/SUS que trata acerca da regionalização, que é uma diretriz que visa reduzir as 

desigualdades sociais e territoriais através de recortes espaciais que facilitem o 

planejamento e organização dos serviços e ações de saúde, bem como a hierar-

quização do SUS, que trata acerca da organização em níveis crescentes de com-

plexidade. Nessa NOAS/SUS é ampliada a responsabilidade dos municípios na 

garantia do acesso em relação à Atenção Básica, dando ênfase na regionalização 

e organização funcional da assistência. 

No ano de 2006 é divulgado o Pacto pela Saúde – Consolidação do SUS, 

numa perspectiva de 

superar as dificuldades apontadas, os gestores do SUS assumem 
o compromisso público da construção do PACTO PELA SAÚDE 
2006, que será anualmente revisado, com base nos princípios 
constitucionais do SUS, ênfase nas necessidades de saúde da 
população e que implicará o exercício simultâneo de definição de 
prioridades articuladas e integradas nos três componentes: Pacto 
pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS. 
(BRASIL, 2006, p.2). 

 

Em relação ao Pacto pela Vida, este trata das prioridades e das estraté-

gias para aprimoramento das ações e serviços. Já, o Pacto de Gestão visa a me-

lhoria no trabalho de gestão e o Pacto de Defesa do SUS, que reconhece a ne-

cessidade de repolitizar o sistema, levando em consideração as ações políticas 

dos atores e dos movimentos sociais. A partir desse pacto algumas políticas são 

repensadas ou elaboradas, com destaque para a organização da Rede de Aten-
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ção à Saúde (RAS) no âmbito do SUS, onde torna a Atenção Primária à Saúde 

(APS) 

o nível fundamental de um sistema de atenção à saúde, pois cons-
titui o primeiro contato de indivíduos, famílias e comunidades com 
o sistema, trazendo os serviços de saúde o mais próximo possível 
aos lugares de vida e trabalho das pessoas e significa o primeiro 
elemento de um processo contínuo de atenção (BRASIL, 2010, p. 
21). 

 

Através desse pacto algumas políticas públicas foram instituídas, destaca-

se aqui a criação, através da Portaria 2.488, da Política Nacional da Atenção Bá-

sica (PNAB) “estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização 

da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS)” (BRASIL, 2011, p. 1). Cujo nos apro-

fundaremos no próximo item, na perspectiva de Equipes de Consultório na Rua 

(ECnar).  

Cabe salientar, que o SUS com suas três décadas de existência e tantos 

fatores dificultosos, ainda 

vem se mantendo como um projeto que busca avançar na 

construção de um sistema universal de saúde na periferia 
do capitalismo, num país continental populoso e marcado 
por enorme desigualdade social, caso raro ou talvez único 
entre as nações (ELIAS,p. 46, 2004). 

 

A política de expansão do capital na área da saúde é uma das dificulda-

des enfrentadas para que o SUS seja plenamente efetivado. Como traz Matos, 

(2014), o SUS, de forma legal, faculta a presença do setor privado de forma com-

plementar e não suplementar. Contudo, a realidade social de restrição dos recur-

sos orçamentários faz como que o setor privado  impulsione a oferta de serviços 

pelo SUS. Não pode-se afirmar que o SUS não foi implementado, como é muitas 

vezes difundido estrategicamente por contrários ao sistema, o que ocorreu foi sua 

parcialidade de implementação, tendo em vista à questão das privatizações que 

sempre estiveram presentes e com o avanço do neoliberalismo aumentaram. Tal 

parcialidade é expressa quando verifica-se a presença fortíssima do setor privado 

dentro do SUS e de forma naturalizada, principalmente por ser uma exigência de 

agências financiadoras, a partir da programática liberal. Há que se compreender 
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também que o contexto histórico em que o SUS foi implementado, juntamente 

com a previdência social e a assistência social, constituído de Seguridade Social, 

foi em uma época de adoção no modelo neoliberal pautado nos princípios de pri-

vatização, focalização e seletividade do atendimento, ou seja, o mercado financei-

ro aberto, com poucas intervenções do Estado sobre a economia no país, o setor 

privado permanece e ganha força. 

Tem sido feitas algumas considerações a respeito dos avanços e retro-

cessos pelos quais tem passado esta importante política de saúde. O SUS ao 

longo desses anos vem sofrendo contínuos desmontes, fato este que se intensifi-

cou com Emenda Constitucional 95(EC-95/2016) 5 congelando o orçamento públi-

co por vinte anos. Sendo assim criam-se diversos obstáculos para que de fato 

haja sua real efetivação. De acordo com Paim (2018) entre eles dá-se destaque 

ao predomínio do neoliberalismo, que se deram junto à implementação do SUS, 

as limitações do WelfareState nos países europeus e a crise econômica de 2008.  

Apesar de não ter citado todas as normativas, leis e portarias que foram 

essenciais para o modelo assistencial em saúde, em suma o que há com a cria-

ção e disposição destas é a necessidade de tornar a saúde, cada vez mais demo-

crática. Vale ressaltar que ainda que o INAMPS tenha sido extinto e assim a des-

centralização que desemboca numa hierarquização e gestão compartilhada a ca-

da nível do governo: federal, estadual e municipal tenha passado a existir, há 

sempre a necessidade de reafirmar o compromisso com a descentralização das 

competências, como os meios de realização destas. Contudo, há que se conside-

rar que com todas as dificuldades o SUS já conquistou importantes avanços, prin-

cipalmente no que tange à participação popular presente em níveis organizacio-

nais, além de ser a maior política pública do Brasil. Todavia, o SUS também en-

frenta sérios problemas em sua gestão:  

a falta de profissionalização, o uso clientelista e partidário dos estabeleci-
mentos públicos, número excessivo de cargos de confiança, burocratiza-
ção das decisões e descontinuidade administrativa, têm sido destacados, 
embora as alternativas acionadas impliquem a desvalorização dos traba-

 

5  De acordo com o Planalto a EC -95 foi criada para instituir o Novo Regime Fiscal a partir do 

congelamento do orçamento público destinado a seguridade social (PLANALTO, 2016).  
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lhadores de saúde, através das terceirizações e da precarização do traba-
lho (PAIM, 2018, p.1725). 

 

Outra questão a se pensar é se a universalidade, integralidade e equida-

de preconizadas como princípios do SUS, de fato, ocorrem. Grupos socialmente e 

historicamente mais vulneráveis como negros, transexuais, idosos, população em 

situação de rua enfrentam todos os dias dificuldades de atendimento e continui-

dade de atenção em setores da saúde. De acordo com Almeida (2014, p. 281 

apud Marinho, 2011): 

O sistema é desigual na ponta [cirurgia de alta complexidade] por-
que é desigual na entrada” assinala o economista, ao dizer que 
quando o SUS tem excelência no atendimento o acesso não é pa-
ra todos: “Na hora que funciona, quem se apropria são as pessoas 
mais bem posicionadas socialmente (Alexandre Marinho, diretor 
do IPEAD, entrevista realizada em 08/07/2011 pela Agência Bra-
sil). 

Verifica-se também o fato que: 

A universalidade do direito - um dos fundamentos centrais do SUS 
e contido no projeto de Reforma Sanitária - foi um dos aspectos 
que tem provocado resistência dos formuladores do projeto saúde 
voltada para o mercado. Esse projeto tem como premissa concep-
ções individualistas e fragmentadoras da realidade, em contrapo-
sição às concepções coletivas e universais do projeto contra-
hegemônico (BRAVO, 2001, p. 15). 

 

A grande mídia relata que grande parte do problema para efetivação do 

SUS é a falta de profissionais, e desconsidera o fato de que a responsabilidade 

do funcionamento do SUS, bem como a saúde é um direito, e sendo assim cabe 

ao Estado gerir como um dever. A culpabilização do profissional é uma estratégia 

e lógica do capital, que vê no sucateamento do servidor público, a possibilidade 

de entrada da privatização, juntamente da terceirização, tratando o SUS como 

uma mercadoria. Esse fato é naturalizando, desvalorizando o setor público frente 

ao privado com apoio das mídias, e consequentemente da população. A presença 

do setor privado se daria de forma suplementar, e não complementar como é o 

que ocorre. Também 

Outro aspecto que está relacionado mais diretamente com a precarização 
e terceirização dos recursos humanos refere-se a ampliação da contrata-
ção de agentes comunitários de saúde e a inserção de outras categorias 
que não são regulamentadas: auxiliar e técnico de saneamento, agente de 
vigilância sanitária, agentes de saúde mental. (Bravo, 2001, p. 18). 
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No entanto, entre as discussões onde são feitas avaliações sobre os 30 

anos do SUS são apresentadas alternativas para a melhoria da política e o reco-

nhecimento, de que apesar das suas fragilidades o SUS conquistou importantes 

avanços para a melhoria da saúde da população nessas três décadas de existên-

cia, mas ainda sim está bem longe do que é proposto no movimento sanitário.  

O que o Brasil vivenciou nos anos de governo Partido dos Trabalhadores 

(PT) 6 foram anos de política macroeconômica, com reformas, que ainda que ti-

vessem conflitos com as investidas neoliberais, ainda deram repostas favoráveis 

à classe trabalhadora. Contudo, após o golpe de 2016 até a eleição do então pre-

sidente Jair Messias Bolsonaro em 2018, há mais do que nunca, a necessidade 

de levantar uma bandeira sanitarista, contra a postura do governo de acabar de 

vez com a universalização do SUS, incentivando cada vez mais à adesão à pla-

nos de saúde, onde nem todos terão acessos, ou os que tiverem não terão todos 

os atendimentos e atenção, devido aos serviços de plano de saúde serem feitos 

por modalidades que não contemplam à grande parte da população. A aprovação 

da PEC 241 7ainda no governo de Michel Temer (2016-2018) trouxe grande preo-

cupação quanto ao financiamento da saúde, essa emenda constitucional 95 esta-

beleceu um teto de gastos e congelou os investimentos em saúde, educação e 

assistência social pelos próximos 20 anos.  

O gasto público do Brasil com saúde é menor do que o de outros países 

da América Latina que também possuem sistemas universais de saúde. O baixo 

investimento por parte do setor público na saúde é preenchido com o investimento 

privado, caracterizando o chamado subfinanciamento do SUS que é um dos pro-

blemas que vem sendo discutido ao longo desses anos, porque como foi visto 

anteriormente, desde os eventos que antecederam a implementação do SUS o 

setor privado já ganhava destaque e caminhava junto. 

 
6  Período em que esteve no governo 

7  Encaminhada pelo governo de Michel Temer com o objetivo de  equilibrar das contas públicas por meio de 

um rígido mecanismo de controle de gastos, o novo regime fiscal, a PEC 241 foi aprovada depois de muita 
discussão entre os senadores. Para os oposicionistas, a iniciativa impedirá investimentos públicos, agravará 
a recessão e prejudicará principalmente os mais pobres, ao diminuir recursos para áreas como educação e 
saúde. Eles tentaram adiar ou cancelar a votação, mas tiveram seus requerimentos derrotados (Agência 
Senado, 2019).  

  



37 
 

Um dos desafios do SUS é, também, a questão das Organizações Sociais 

de Interesse Público. O Terceiro Setor se configura num espaço, da contempora-

neidade, onde há a redução do Estado de Direito para o Social, e há neste uma 

inclinação para os interesses do Capital, num contexto onde as políticas neolibe-

rais são implementadas. Com o capital reestruturado a partir dos anos 70, há um 

afastamento do Estado de suas responsabilidades sociais. 

O Terceiro Setor surge em um contexto desenvolvido da sociedade, sen-

do estes: a reestruturação do modelo de produção no mundo do trabalho, a mun-

dialização do capital financeiro, a fragmentação dos direitos trabalhistas, entre 

outros acontecimentos. Portanto, se configura em uma ferramenta de reestrutura-

ção do sistema capitalista (IPEA, 2011).  

Quando os teóricos do “terceiro setor” entendem este conceito como su-
perador da dicotomia público/privado, este é verdadeiramente o “terceiro” 
setor, após o Estado e o mercado, primeiro e segundo, respectivamente; 
o desenvolvimento de um “novo” setor que viria dar as respostas que su-
postamente o Estado já não pode dar e que o mercado não procura dar. 
Porém, ao considerar o “terceiro setor” como a sociedade civil, histori-
camente ele deveria aparecer como o “primeiro”. Esta falta de rigor só é 
desimportante para quem não tiver a história como parâmetro da teoria 
(MONTAÑO, 2007, p. 54-55). 

 

Na Constituição de 1988 onde foi prevista a política de Seguridade Social, 

articulando Saúde, Previdência e Assistência, é tida, para o neoliberalismo como 

responsável por esvaziarem fundos públicos. Com toda crise que o sistema capi-

talista passa em suas diversas fases, antes de se reestruturar, este no neolibera-

lismo vê a reconstituição do mercado, com a flexibilização das relações de traba-

lho, a reestruturação produtiva e o afastamento do Estado das responsabilidades 

sociais, como uma possível solução à crise, assim há uma Reforma do Estado e 

uma nova forma de lidar com a chamada “questão social”. É difundido o pensa-

mento de que não há mais um direito às políticas sociais, num caráter universal, e 

instaura uma noção de acesso à estas de acordo com o poder aquisitivo e neces-

sidade de cada indivíduo. Não há mais a noção de direito, mas sim de serviços 

que podem ser comercializados, atividades na base do voluntariado, políticas fra-

gmentadas e focalizadas. 

Tirada a responsabilidade do Estado sobre as demandas sociais, tal in-

cumbência é transferida para o mercado, quando são lucrativas ou, para a cha-
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mada Sociedade Civil, quando são de caráter deficitário. O terceiro setor surge 

como aquele que irá compensar ou remediar as atividades sociais que foram tira-

das da responsabilidade do Estado. Com a ideologia da solidariedade, mas com a 

função de minimizar os impactos causados pelas ações dos que são contra o 

neoliberalismo. A Sociedade Civil utiliza de instrumentos para conter as lutas so-

ciais, dando respostas articuladas com o Estado mais uma filantropia financiada 

pelo Capital (MONTAÑO, 2007). 

Sendo assim, o Estado repassa questões de interesse público ao terceiro 

setor com o intuito de garantir estes direitos à população. Apesar deste ser fruto 

de reinvindicações da sociedade com o intuito da ampliação dos direitos, há, em 

contrapartida, uma transferência das responsabilidades estatais na garantia do 

direito à organizações da sociedade civil. Portanto, o terceiro setor acaba se con-

figurando também como uma forma de refilantropização da questão social e de-

sapropriação do Estado do seu papel de principal mantenedor das políticas socais 

(MONTAÑO, 2007).  

Pode-se dizer, portanto, que a desoneração das responsabilidades soci-

ais do Estado é uma das prerrogativas principais para a expansão e consolidação 

do Terceiro Setor. 

Há que se considerar também o atual contexto político do país, que impe-

de os avanços do SUS, na medida em que ao invés de serem discutidas melhoras 

e possibilidades à essa política, é discutido se a mesma sobreviverá e terá conti-

nuidade. Não negamos os avanços e conquistas vivenciados até aqui, mas verifi-

ca-se a lentidão que levaram, e atualmente, espera-se de lentidão para a não 

execução. Ou seja, vivemos tempos de retrocesso e barbárie, mais do que nunca 

é preciso lutar pela saúde como um direito universal, gratuito e de qualidade. 

Quanto mais o capital tira da classe trabalhadora, mais ela se une para resistir e 

lutar, através de mobilizações, greves, paralisações, conscientização por meios 

de diversos veículos, com destaques para as mídias sociais. 

No próximo item, trabalharemos o processo de criação da política de con-

sultório de rua, seus limites e possibilidades, diante do cenário exposto. 
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1.3 - Consultórios na rua: organização e desafios postos na garantia 

ao direito à saúde da população em situação de rua 

Fundamentada pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), e pau-

tado no cuidado organizado pelas Redes de Atenção à Saúde (RAS) O Ministério 

da Saúde publicou a Portaria nº 122, 25 de janeiro de 2011, onde é definida as 

diretrizes de organização e funcionamento das Equipes de Consultório na Rua, 

sendo, de acordo com Engnstrom e Teixeira (2016), a principal porta de entrada 

da população em situação de rua nos serviços de saúde, assim como as demais 

equipes da ESF são porta a atenção primária no SUS, tendo que haver nessas o 

princípio da territorialização, onde o indivíduo possa ser compreendido para além 

de sua doença, mas seja levado em consideração todo o contexto e cenário em 

que vive, bem como a criação de vínculo entre o profissional e o usuário. 

Brasil (2012) traz que as experiências dos Consultórios de Rua, tido como 

uma estratégia do Plano Emergencial de ampliação do acesso ao tratamento e 

prevenção em Álcool e outras Drogas (PEAD) com foco em atendimento à saúde 

mental juntamente com a Estratégia de Saúde na Família Sem Domicílio culmina-

ram no que se tem hoje por Equipes de Consultório na Rua (ECnaR).  

Assim, o Consultório na Rua (CnaR) é um equipamento itinerante de saú-
de que integra a Rede de Atenção Básica e desenvolve ações de atenção 
psicossocial, devendo seguir os fundamentos e as diretrizes estabelecidas 
pela Política Nacional de Atenção Básica. (HALLAIS; BARROS, 2015, p. 
1498).  

 

Sendo assim, as ECnar atuam com as diretrizes da atenção básica, com 

ações de saúde, não só na promoção como na prevenção de agravos, redução de 

danos, com o atendimento de forma integral, que considera as especificidades 

dos sujeitos.   

Cabe destacar a importância do papel do Movimento Nacional da Popula-

ção em Situação de Rua (MNPR) que tem o atendimento à saúde como uma de 

suas bandeiras de luta e através da sua crescente participação em instâncias de 

deliberação política contribuiu para o surgimento dos Consultórios na Rua. 

Em relação as equipes do Consultório na Rua, esta é multiprofissional, 

como está disposto no art. 2º da portaria 122, deve realizar suas atividades de 

forma itinerante ou  
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desenvolvendo ações compartilhadas e integradas às Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) e, quando necessário, também com as 
equipes dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), dos servi-
ços de Urgência e Emergência e de outros pontos de atenção, de 
acordo com a necessidade do usuário (Brasil, 2011, p.1). 

 

 Em termos de composição, as equipes podem ser compostas pelos se-

guintes profissionais: enfermeiro, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupaci-

onal, médico, agente social, técnico ou auxiliar de enfermagem e técnico em saú-

de bucal e possuindo as seguintes modalidades de Equipes 

I - Modalidade I: equipe formada, minimamente, por quatro profis-
sionais, escolhidos dentre aqueles estabelecidos no art. 2º desta 
Portaria, excetuando-se o médico, sendo: a) dois profissionais de 
nível superior; e b) dois profissionais de nível médio; II - Modalida-
de II: equipe formada, minimamente, por seis profissionais, esco-
lhidos dentre aqueles estabelecidos no art. 2º desta Portaria, exce-
tuando-se o médico, sendo: a) três profissionais de nível superior; 
e b) três profissionais de nível médio; e III - Modalidade III: equipe 
da Modalidade II acrescida de um profissional médico. (BRASIL, 
2011, p. 2) 

A criação dos Consultórios na Rua se fez necessária frente aos desafios 

que a população em situação de rua enfrenta ao acessar os serviços de saúde, e 

também numa perspectiva de fazer acontecer os princípios preconizados no SUS, 

como a equidade.  

Um dos fatores que exemplificam esse acesso dificultado da população 

em situação de rua à saúde é o fato de serem exigidos documentos de identifica-

ção e muitas vezes, até comprovante de residência, na realização de cadastros 

em locais de atendimento à saúde. 

A “indocumentação”, um problema muito comum entre os indiví-
duos que estão em situação de rua, impede, por exemplo, o ca-
dastro em unidades de atenção básica ou a retirada de remédios 
de uso controlado, já que é preciso apresentar documento de iden-
tidade e comprovante de endereço para a confecção do Cartão 
SUS, embora o Artigo 19 da Portaria no 940 28, que regulamenta 
o Sistema Cartão Nacional de Saúde, dispense a comprovação de 
endereço domiciliar da população em situação de rua. (HALLAIS; 
BARROS; 2015, p. 1500). 

 

De acordo com Vargas e Macerata (2018) outra justificativa para a criação 

das Equipes de Consultório na Rua (ECnar) se dá pela vulnerabilidade da popula-
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ção em situação de rua, assim como pela fragilidade da atenção básica em aco-

lher esse público, pois a APS se organiza a partir da inscrição de domicílios fixos 

para definir territórios. Portanto, ter um equipamento voltado ao atendimento es-

pecífico à essa população, que levará em conta os seus determinantes é um 

grande avanço e conquista no que tange à equidade do SUS e “mostra que o tra-

balho das ECnar traz uma série de inovações para a prática de cuidado na APS, 

bem como para a gestão do processo de trabalho (VARGAS; MACERATA, 2018, 

p. 2). 

Tendo em vista a relação da população em situação de rua com álcool e 

drogas, sendo estes, muitas vezes (35,5% dos casos, de acordo com a Pesquisa 

Nacional sobre a População em Situação de Rua em 2008) o motivo de se encon-

trar na rua, vale ressaltar a importância da estratégia de redução de danos da 

atenção básica, adotadas também pelas ECnar, onde o  

foco principal de suas ações a oferta de cuidado integral à saúde 
do usuário, reduzindo prejuízos agregados em função do uso de 
drogas e prevenindo aqueles ainda não instalados, sem necessa-
riamente interferir no uso de drogas. Vale ressaltar que, nesse 
sentido, a redução de danos é uma estratégia desenvolvida para 
pessoas que não desejam ou não conseguem diminuir/cessar o 
uso de drogas, bem como para os demais usuários com dificulda-
de para acessar serviços de saúde ou aderir ao cuidado integral à 
saúde (Brasil, 2012, p. 43). 

Um dos desafios postos ao atendimento à população em situação de rua 

é o de realizar um trabalho de rede intersetorial eficaz, sem que haja fragmenta-

ção. Para isso, de acordo com Brasil (2012) é importante reconhecer os equipa-

mentos sociais e estreitar relações, a fim de tecer parcerias. “Articular uma rede é 

fazer fluir o serviço em suas dinâmicas interna e externa”. (VARGAS; MACERA-

TA, 2018, p.4).  O acolhimento também se põe como um desafio ao profissional 

da ECnar juntamente da proposta de humanização dos serviços de saúde, com 

respeito a autonomia do sujeito, por isso 

os profissionais de saúde, fundamentais para consolidar a estraté-
gia da inclusão, do acesso e do acolhimento a essa população, 
precisavam desenvolver a habilidade de ouvir sem julgamento e 
preconceitos analisando as possibilidades do cuidado, num cardá-
pio variado de ofertas da rede de saúde e intersetorial. (ENGS-
TROM; TEIXEIRA, 2016, p. 1843). 
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Diante do processo de acesso às políticas de saúde pública pela popula-

ção em situação de rua ser dificultoso com expressões de preconceito, discrimi-

nação e negação que precisam ser superadas, há através da criação das equipes 

de Consultório na Rua a possibilidade de serem manifestados e concretizados o 

que são tidos como princípios fundamentais do SUS: universalidade, equidade e 

integralidade. E também, de construir um cuidado humanizado a esses sujeitos, 

destaque para a estratégia de redução de danos. Tal cuidado eleva o tipo de 

atendimento à população em situação de rua, transpassando um modelo coerciti-

vo, estigmatizante, para um de atenção integral, que respeita as subjetividades do 

usuário.  

Contudo, cabe ser reforçado que esse não pode ser o único equipamento 

de atendimento à essa população que é constantemente invisibilizada, negada 

como sujeitos de direito e se encontra não só atravessada por expressões da 

questão social, como também é uma dessas expressões, fato que abordaremos 

no capítulo seguinte.  
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Capítulo 2- UM ESTUDO SOBRE A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE 

RUA ENQUANTO UMA EXPRESSÃO DA QUESTÃO SOCIAL 

No capítulo anterior foi realizado um breve resgate histórico da política de 

saúde no Brasil, de forma a entendermos sua organização na contemporaneidade 

e como esta vem respondendo as necessidades de saúde da população em situ-

ação de rua. Neste item, aprenderemos a população em situação de rua como 

uma expressão da questão social, pois esta população pertence ao lupemproleta-

riado e vivencia em seu cotidiano de vida o não acesso a direitos sociais básicos 

como alimentação, habitação, educação, etc repercutindo na ausência de saúde e 

de acesso a precários serviços de saúde. 

Sendo assim, neste item buscaremos trabalhar a constituição da questão 

social na sociedade capitalista e sua agudização no atual contexto de mundializa-

ção do capital. Além disso, buscaremos refletir sobre os determinantes do cresci-

mento da população em situação de rua enquanto uma expressão da questão 

social. 

2.1- A questão social no capitalismo contemporâneo brasileiro 

Refletir sobre o modo de produção capitalista necessariamente passa pe-

lo debate sobre as formas de produção e reprodução das relações sociais em so-

ciedade.Uma sociedade dividida em Classes com interesses antagônicos:Capital 

e Trabalho.  

A partir de Iamamoto e Carvalho (2009) através da criação de vínculos e 

relações sociais se realiza a ação transformadora da natureza, onde o homem 

produz e reproduz seus modos de vida e produção. Na sociedade capitalista, o 

capital é a relação que domina e dita a forma de processo da vida social e a outra 

classe que forma essa relação é o trabalho. Trabalho, este, assalariado, pressu-

posto pelo capital.  

Sendo uma classe a detentora dos meios de produção, o que resta a ou-

tra é a venda da sua força de trabalho como único meio de sobrevivência. “A 

classe trabalhadora cria, pois, em antítese consigo mesma, os próprios meios de 

sua dominação, como condição de sua sobrevivência” (IAMAMOTO e CARVA-

LHO, 2009, p; 47). Em troca da venda de sua força de trabalho, o trabalhador re-
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cebe um salário. Salário, este, que não contempla o trabalhador, tendo em vista 

que o lucro do capitalista se dá, justamente, sobre aquelas horas que não são 

pagas, a chamada mais-valia.  

O segundo período do processo de trabalho, em que o trabalhador 
trabalha além dos limites do trabalho necessário, custa-lhe, de cer-
to, trabalho, dispêndio de força de trabalho, porém não cria valor 
algum para o próprio trabalhador. Ele gera mais-valor, que, para o 
capitalista, tem todo o charme de uma criação a partir do nada. A 
essa parte da jornada de trabalho denomino tempo de trabalho 
excedente [Surplusarbeitszeit], e ao trabalho nela despendido de-
nomino mais-trabalho [Mehrarbeit] (surpluslabour). (MARX, 2013, 
p. 374). 

 

Dentro dessa configuração, nem toda a força de trabalho disponível é 

demandada pelo capital, fazendo com que exista um contingente de trabalhado-

res inseridos no exército industrial de reserva. Porém até mesma a existência 

dessa camada da população se dá para assegurar a ordem capitalista e sua do-

minação, tendo em vista que esse pode cooptá-la e excluí-la quando quiser, a 

tornando sempre sua subordinada.  

Em seu próprio desenrolar, portanto, o processo capitalista de 

produção reproduz a cisão entre força de trabalho e condições de 
trabalho. Com isso, ele reproduz e eterniza as condições de explo-
ração do trabalhador. Ele força continuamente o trabalhador a 
vender sua força de trabalho para viver e capacita continuamente 
o capitalista a comprá-la para se enriquecer. Já não é mais o aca-
so que contrapõe o capitalista e o trabalhador no mercado, como 
comprador e vendedor. É o beco sem saída [Zwickmühle] caracte-
rístico do próprio processo que faz com que o trabalhador tenha 
de retornar constantemente ao mercado como vendedor de sua 
força de trabalho e converte seu próprio produto no meio de com-
pra nas mãos do primeiro. Na realidade, o trabalhador pertence ao 
capital ainda antes de vender-se ao capitalista. Sua servidão eco-
nômicaé a um só tempo mediada e escondida pela renovação pe-
riódica de sua venda de si mesmo, pela mudança de seus patrões 
individuais e pela oscilação do preço de mercado do trabalho 
(MARX, 2013, p. 795). 

 

Nessa forma de produzir e circular mercadorias na sociedade se produ-

zem e reproduzem desigualdades. De acordo com Iamamoto e Carvalho (2009) o 

que garante a ordem do modo de produção capitalista se relaciona com a criação 

e a apropriação do trabalho excedente, bem como na forma de desigualdade 

econômica onde o capital tem sua propriedade privada extraída do trabalho 

alheio. O reflexo dessa contradição entre Capital x trabalho é a questão social, 

como suas expressões temos o desemprego, a fome, o pauperismo, violência, 
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adoecimentos, a população em situação de rua e tantas outras que vão surgindo 

de acordo com o grau da complexidade desse antagonismo de classes. 

Através de Marx (2013) pode se compreender que o lumpemproletariado8 

é composto por três categorias, divididas da seguinte forma: 

Em primeiro lugar, os aptos ao trabalho. Basta observar superfici-

almente as estatísticas do pauperismo inglês para constatar que 
sua massa engrossa a cada crise e diminui a cada retomada dos 
negócios. Em segundo lugar, os órfãos e os filhos de indigentes. 
Estes são candidatos ao exército industrial de reserva e, em épo-
cas de grande prosperidade, como, por exemplo, em 1860, são 
rápida e massivamente alistados no exército ativo de trabalhado-
res. Em terceiro lugar, os degradados, maltrapilhos, incapacitados 
para o trabalho. Trata-se especialmente de indivíduos que sucum-
bem por sua imobilidade, causada pela divisão do trabalho, daque-
les que ultrapassam a idade normal de um trabalhador e, finalmen-
te, das vítimas da indústria – aleijados, doentes, viúvas etc. –, cujo 
número aumenta com a maquinaria perigosa, a mineração, as fá-
bricas químicas etc. e que a camada mais baixa do exército indus-
trial de reserva é a do pauperismo (MARX, 2013, p. 874). 

 

Sendo assim, a camada mais baixa do exército industrial de reserva é a 

do pauperismo. O pauperismo está entre os fatores que garantem a manutenção 

do capitalismo, afinal: “quanto maior forem as camadas lazarentas da classe tra-

balhadora e o exército industrial de reserva, tanto maior será o pauperismo oficial. 

Essa é a lei geral, absoluta, da acumulação capitalista.” (MARX, 2013, p. 875) 

Segundo Netto (2001), inicialmente, a questão social é um termo que sur-

ge para caracterizar o pauperismo existente na Europa ocidental, que vivia suas 

épocas de Revolução Industrial.  Contudo, o termo pauperismo só se ressignifica 

como questão social devido à luta dos pauperizados inconformados com o cená-

rio que lhes era posto, então quando se encontra em ameaça uma possível queda 

da ordem burguesa, através de desdobramentos sócio-políticos, o pauperismo 

torna-se questão social. 

Já no século XIX questão social passa a ser mais presente e naturalizada 

entre os pensamentos conservadores, contudo numa perspectiva fatalista de que 

toda ordem social teria questão social presente e que a única possibilidade é 

 
8 Em O Dezoito Brumário de Luís Bonaparte (1852), Marx refere-se ao lumpemproletariado, termo 
que traduz o alemão lumpenproletariat, como “o lixo de todas as classes”, “uma massa desinte-
grada”, que reunia “indivíduos arruinados e aventureiros egressos da burguesia, vagabundos, 
soldados desmobilizados, malfeitores recém-saídos da cadeia (…) batedores de carteira, rufiões, 
mendigos”, etc., nos quais Luís Bonaparte apoiou-se em sua luta pelo poder.  
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apenas a de “amenizá-las e reduzi-las através de um ideário reformista” (NETO, 

2001, p. 44). Não há a ideia de questionar a raiz da questão social, ou o que levou 

a sua existência, apenas pensamentos de silenciá-la a fim de manter a ordem e 

defender a propriedade privada, acima de tudo.  

Em 1848, com os movimentos revolucionários acarretaram ao proletaria-

do um ganho de transformar sua consciência de classe de “em si” à “para si”,pois: 

em sua luta revolucionária, não basta o proletariado assumir-se 

enquanto classe (consciência em si), mas para além de si mesmo 
(consciência para si). Conceber-se não apenas como um grupo 
particular com interesses próprios dentro da ordem capitalista, 
mas colocar-se diante da tarefa histórica da superação desta or-
dem (IASI, 1999, p.38) 

 

A partir daí, entra a compreensão de que questão social está intrinseca-

mente ligada à sociedade capitalista e que somente sucumbindo uma, elimina-se 

a outra.  Cabe salientar que há divergência entre autores se no capitalismo finan-

ceiro temos uma nova questão social ou novas expressões da questão social. 

Através de Pimentel (2012) pode-se analisar as obras de Castel e Rosa-

vallon, que são dois autores que trazem a ideia de “nova questão social” e que 

estes estão equivocados; primeiro porque ambos os autores tratam a questão 

social como um fenômeno advindo da industrialização e que ameaça a ordem, 

mas também porque tratam a questão social, apenas, numa perspectiva reformis-

ta, a fim de preservar o sistema capitalista, através de formas para evitar os confli-

tos.  

Em relação à “nova questão social” Castel (1998) acredita que essa pas-

sa a existir devido à fragilidade da mão de obra assalariada, bem como para Ro-

sanvallon (1988) esta, existe pela separação do social e econômico. Ambos per-

manecem na discussão da questão social e suas manifestações que surgem de 

forma diferente e nova a partir do pós-guerra, mas não abordam o cerne dessa 

questão. Até porque não se leva em conta que a existência do desemprego em 

massa e precariedades de emprego que eles questionam e tratam como nova 

expressão da questão social, como uma forma do capital se manter funcionando, 

como foi discutido no tópico anterior.  
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não foi o eixo da “questão social” que se deslocou apresentando 

novas formas de pobreza, de precariedade, do desemprego em 
massa, da exclusão, dos desfiliados etc., reaparecendo como uma 
“nova questão social”, conforme postulam Castel e Rosanvallon. 
Na verdade, essas mudanças são novas formas de expressão da 
denominada “questão social”, ocasionadas pela crise estrutural do 
capital dos anos 70, resultante do seu processo de expansão e 
acumulação que desencadeia um processo de desumanização e 
destruição global da sociedade capitalista. Mais que uma ameaça 
à ordem do capital, constitui uma ameaça à própria sobrevivência 
da humanidade (PIMENTEL, 2012, p. 147). 

 

Reafirma-se neste trabalho a inexistência de uma “nova questão social”, 

mas sim de novas formas de se expressar a questão social. Segundo Neto (2001) 

deve ser levado em conta a fim de compreender essas novas expressões, as par-

ticularidades de onde ela aparece, pois ainda que a lei da acumulação capitalista 

seja a mesma em todos os lugares, ela carrega especificidades para funcionar 

que são determinadas pelo contexto político, histórico e cultural de um determina-

do local. 

 Segundo Netto (2001) através de uma análise marxiana pode-se com-

preender que o caráter explorador do capitalismo no que tange à relação capi-

tal/trabalho determina a questão social. Embora, a exploração não seja um fenô-

meno exclusivo do sistema capitalista, neste, ela assume um papel fundamental à 

garantia do sistema, sendo que sem ela, não há apropriação privada do exceden-

te que mantém a ordem. Ou seja, o capital depende da exploração para funcionar.  

Se houve alguma fase na história, como no período pós-segunda guerra, 

que a prosperidade tomou conta de locais como os Estados Unidos e a Europa 

que vivia o Welfare State9 e levaram a ilusão de que a questão social ficou ape-

nas para as periferias, o fenômeno da globalização veio de resposta e “para de-

monstrar aos ingênuos que o capital não tem nenhum “compromisso social”” 

(NETTO, 2001, p. 47) e trouxe consigo a expressão “nova questão social”. 

 
9 O Estado de bem-estar social (WelfareState) surgiu na Inglaterra após a segunda guerra mundial 

conjugando pleno emprego, poder aquisitivo/ salários com intervenção estatal na economia e na 
oferta de serviços públicos a classe trabalhadora. Em 1945, na passagem do capitalismo concor-
rencial para o monopolista, visando a reconstrução da economia dos países europeus pós-guerra, 
os oferecendo vantagens econômicas e sociais devido as precárias condições dos trabalhadores, 
principalmente com o intuito de parar o avanço do comunismo e também promover o desenvolvi-
mento econômico e social. 
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Sendo assim, este trabalho se pauta na concepção de Netto (2001) e de 

Iamamoto (2001) que afirma: 

A questão social diz respeito ao conjunto das expressões de desi-

gualdades engendradas na sociedade capitalista madura, impen-
sáveis sem a intermediação do Estado. Tem sua gênese no cará-
ter coletivo da produção, contraposto à apropriação privada da 
própria atividade humana – o trabalho – das condições necessá-
rias à sua realização, assim como de seus frutos. (...) expressa, 
portanto, disparidades econômicas, políticas e culturais das clas-
ses sociais, mediatizadas por relações de gênero, características 
ético-raciais e formações regionais, colocando em causa as rela-
ções entre amplos segmentos da sociedade civil e o poder estatal. 
(...) Esse processo é denso de conformismos e resistências, forja-
dos ante as desigualdades, expressando a consciência e a luta 
pelo reconhecimento dos direitos sociais e políticos de todos os 
indivíduos sociais (IAMAMOTO, 2001, p. 17) 

 

2.2 Questão social no Brasil 

No que tange ao Brasil, de acordo com Ianni (1989) a questão social está 

presente ao longo de sua história, apresentada como problemática nacional. Po-

rém, com o fim do regime de trabalho escravo, ela se torna essencial nas relações 

da sociedade nacional e está intrínseca ao cotidiano. 

Durante o período da escravidão já havia questão social, contudo é quan-

do nasce o regime de trabalho livre e os fenômenos da desigualdade social – que 

caracterizam a questão social – puderam começar a ser debatidos, questionados 

e negociados. Uma postura diferente do regime da escravidão, onde o escravo 

apenas poderia aceitar o que o seu senhor lhe colocava, sendo o escravo propri-

edade deste, o governo e as classes dominantes reconheceram a existência da 

chamada questão social e começa a tratá-la como um problema político. Há que 

se considerar que tal reconhecimento por parte do governo foi um avanço, contu-

do, os retrocessos são contínuos, a repressão contra movimentos populares e o 

tratamento da questão social como caso de polícia estiveram e continuam presen-

tes na sociedade brasileira (IANNI, 1989). 

A intervenção econômica do Estado é a principal marca da consolidação 

do capitalismo no Brasil, tendo em vista que num país periférico a classe burgue-

sa não teria força sozinha para fazer sua revolução. Sendo assim, o Estado é 

quem cria a burguesia na periferia por meio de força autoritária.  
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A Revolução Burguesa Brasileira ocorre de forma muito antagônica às 

Revoluções Burguesas Clássicas. Há o que se chama no Brasil de burguesia anti-

nacional, anti-democrática e anti-social.  

Anti-nacional; porque tem uma constante aliança como capital internacio-

nal, como pontua Pereira e Almeida (2018) até mesmo na sua Independência, 

onde há uma emancipação política e organização do poder, o setor econômico é 

subjugado aos interesses de um país imperialista da época, a Inglaterra.  

Podemos dizer que é anti-democrática, porque desde sua consolidação 

usa de força autoritária. A classe burguesa quer o desenvolvimento, porém ela é 

originária da oligarquia – escravocrata, então não quer a democracia, na ocorrên-

cia de qualquer conflito de classes, já há repressão para eliminá-lo. Há nela um 

poder totalitário de classes. Além disso, é anti-social, porque, para ela, não impor-

ta a integração social, o que ocorre é a incompletude do regime de classes (PE-

REIRA; ALMEIDA ,2018). 

Uma das consequências da forma atrasada da Revolução Burguesa Bra-

sileira é o mercado de trabalho que “é composto por estruturas capitalistas, pré-

capitalistas, anticapitalistas.” (Pereira; Almeida, 2018, p.4). Sendo assim, há uma 

combinação de trabalho pago, trabalho sub pago e trabalho não pago ou escravo.  

Na era Vargas, o Estado cria a classe trabalhadora e a classe empresari-

al, a marca do Populismo, estratégia para eliminar conflito de classes, desse go-

verno se expressa quando é criada a Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, 

contudo os direitos previstos nela só são garantidos com a Constituição Federal 

da República Brasileira em 1988. 

O nacional-desenvolvimentismo ficou conhecido no governo de Juscelino 

Kubitscheck, onde havia uma ideia de crescimento da indústria de forma acelera-

da, o chamado “50 anos em 5”. Havia uma combinação de empresa privada, em-

presa multinacional e empresa pública nacional. De fato, sob a ótica quantitativa, 

a economia cresceu, mas ela também foi desnacionalizada, rompendo com uma 

ideia de capital autônomo que a era Vargas almejou alcançar. Há crescimento, 

mas não há redistribuição de renda entre as classes, mais uma vez o populismo 

entra no sentido de que havia o reconhecimento da cidadania, legislação traba-



50 
 

lhista, mas tudo como estratégia a fim de minar o conflito de classes, ou seja, ha-

via um poder totalitário de classes, como citado anteriormente. 

A modernização conservadora marca o período do regime militar no Bra-

sil, tal termo se deve ao fato de que se utiliza do arcaico como moderno para sa-

tisfazer as necessidades burguesas. Moderno, no sentido de querer o desenvol-

vimento econômico; arcaico por utilizar de meios coercitivos de repressão a fim de 

manter a ordem do capital, assim como assegurar os lucros dos oligopólios e mul-

tinacionais. Contudo, a mordernização não se completa e ainda se mostra ilusó-

ria, o que surge é o termo subdesenvolvimento, e mais uma vez o regime de clas-

ses não se completa na periferia, “tivemos ao longo de nossa história, no âmbito 

dos rumos decisivos desse país, a exclusão dos setores sociais que não detém os 

meios de produção.” (Pereira; Almeida, 2018, p. 7). 

Até aqui, podemos perceber que democracia e desenvolvimento são dois 

termos antagônicos na história que determinam historicamente e economicamen-

te a sociedade brasileira. No cenário de uma modernização incompleta, se inicia o 

governo do PT com respostas tardias, porém inovadoras, como afirma Menegat 

(2017), a fim de completá-la. O que tinha ocorrido no Brasil até então, não era 

nacional, nem desenvolvimentismo e sim um subdesenvolvimento.  

O Estado mínimo nunca existiu para o capital. Ainda que ocorressem 

avanços, as estruturas políticas oligárquicas burguesas foram preservadas. O PT 

foi o primeiro e único partido das massas do Brasil, com seu modo de governar 

“era possível se pensar o partido como a força propulsora da conclusão 'civilizató-

ria' desta modernização a ser realizada politicamente pela classe trabalhadora” 

(MENEGAT, 2017, p. 3). Contudo, logo quando Lula vence sua primeira eleição, 

grande parte dos movimentos sociais que deram origem ao PT já não estavam 

tão ativos e empolgados. Entende-se que as massas foram importantes para sua 

construção, mas não foram valorizadas, nem atendidas como se esperava.  

Lula foi o primeiro líder moderno da sociedade de massas, um competen-

te gestor da barbárie, suas técnicas de governabilidade contribuíram para seu 

então sucesso, mais o patrimônio de sua militância. O modelo de economia políti-

ca na barbárie se caracteriza por mecanismos de compensação, a crise internaci-
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onal não atinge o Brasil então, mas no momento, porque ela foi adiada, mas uma 

hora chegaria.  

Os mecanismos de compensação, através das políticas de transferência 

de renda chegam, mas “esse processo é permeado de contradições, políticas fo-

calizadas, expansão precarizadas das Universidades, incapacidade de promover 

autonomia dos sujeitos frente às políticas sociais” (PEREIRA; ALMEIDA, 2018, p. 

10). De fato, há que se reconhecer os avanços do governo PT, mas as reformas 

institucionais e políticas econômicas vieram na perspectiva de tentar alcançar os 

níveis de renda per capita dos países desenvolvidos. E mais, redistribuir renda e 

combater a pobreza extrema sem confrontar o capital não é lutar por uma nova 

ordem societária, muito menos é a resposta que as massas que elegeram esse 

partido esperavam.  

Então “de forma geral, o governo PT não fortaleceu e não articulou os 

segmentos das classes trabalhadoras, talvez por isso a gente não veja grandes 

massas nas ruas em sua defesa” (PEREIRA; ALMEIDA, 2018, p. 10). Segundo 

Braz (2017), o governo da presidenta Dilma Rousseff já passava por problemas 

desde 2015, anteriormente ao golpe institucional ser planejado, devido a erros na 

gestão da mesma.  

No que se refere a gestão petista no país, principalmente no período o 

governo da presidenta Dilma Rousseff, de acordo com Abramides (2017), esse foi 

marcado por desmontes nos direitos sociais e trabalhistas, teve também diminui-

ção no orçamento dos programas sociais, decretos realizados pela presidenta, 

além da precarização e terceirização do trabalho. Foi estabelecido também um 

golpe institucional, iniciando um impeachment, com o desligamento da presidenta 

por 180 dias. Onde o presidente ilegítimo Michel Temer, do PMDB, por sua vez ao 

assumir a presidência agiliza ainda mais a extinção dos direitos sociais e traba-

lhistas em favor do capitalismo.  

Tais fatos que constituíram a história do país acarretaram num Brasil que, 

de acordo com Ianni (1989) é uma das potências econômicas, contudo com pro-

blemas e indicadores sociais, como os padrões de pobreza, miséria, falta de 

acesso às políticas públicas, ignorância, de uma sociedade primitiva e arcaica. 

Portanto, através da análise da trajetória histórica brasileira, percebe-se que seu 
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desenvolvimento se fez em cima da exploração dos trabalhadores. Tal caráter 

explorador do capitalismo, como já foi visto anteriormente, determina a questão 

social. E no que tange à Brasil os processos que o formaram são em bases anta-

gônicas e desiguais, que geram a questão social. Como traz Ianni (1989) a histó-

ria da questão social no Brasil é também a história das formas de trabalho aqui 

presentes. 

O mesmo processo que torna o Brasil um país de economia avançada é o 

mesmo processo que acirra as expressões da questão social, marcadas nesse 

país, como fome, desemprego, desnutrição, condições precárias de saúde e falta 

de moradia, que é a que será posteriormente mais aprofundada nesse texto. Com 

o atual cenário do país, de um governo que é declaradamente aliado ao capital e 

tem embocado diversos retrocessos, a tendência é que essas expressões da 

questão social não só permaneçam como se acirrem. 

As desigualdades sociais não se reduzem; ao contrário, reiteram-
se ou agravam-se: Vários itens da questão social atravessam a 
história das várias repúblicas: as lutas operárias e camponesas, as 
reivindicações do movimento negro, o problema indígena, a luta 
pela terra, a liberdade sindical, o direito de greve, as garantias do 
emprego, o salário-desemprego, o acesso à saúde, educação, 
alimentação e habitação. Esses e outros itens aparecem em diver-
sos momentos dessa história. Uma história que se sintetiza nas 
seguintes palavras: questão social, problema de polícia ou pro-
blema político. Uma história que revela a escassa "modernização" 
alcançada em determinadas esferas da sociedade, enquanto que 
nas principais esferas da economia tudo parece muito próspero, 
diversificado e moderno. A mesma fábrica do progresso fabrica a 
questão social. (IANNI, 1989, p. 154). 

 

Diante da atual conjuntura, em um momento histórico cheio de incerte-

zasquanto aos direitos e a sobrevivência da classe trabalhadora, temos que lem-

brar que as lutas de classe se aprofundam em meio aos cenários de crise da he-

gemonia.Devemos estar preparados para as consequências que terão as frag-

mentações dos direitos e dos interesses que só favorecem a classe dominante. 

Entretanto, mesmo em meio a todo esse caos, o proletariado encontrará formas 

de resistir e até mesmo de traçar estratégias para alcançar a tão sonhada consci-

ência de classe.  
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Sendo assim, o momento atual exige que o proletariado se organize e lute 

contra essa política de desmontes, e trace estratégias para superar esta realida-

de. 

2.3- A população em Situação de Rua: uma das expressões da questão so-

cial 

Em relação à caracterização dessa população em relação a sua perma-

nência na rua, temos: 

• As pessoas que ficam na rua – configuram uma situ-
ação circunstancial que reflete a precariedade da vida, pelo desem-
prego ou por estarem chegando na cidade em busca de emprego, 
de tratamento de saúde ou de parentes. Nesses casos, em razão 
do medo da violência e da própria condição vulnerável em que se 
encontram, costumam passar a noite em rodoviárias, albergues, ou 
locais públicos de movimento.   

• As pessoas que estão na rua – são aquelas que já 
não consideram a rua tão ameaçadora e, em razão disso, passam a 
estabelecer relações com as pessoas que vivem na ou da rua, as-
sumindo como estratégia de sobrevivência a realização de peque-
nas tarefas com algum rendimento. É o caso dos guardadores de 
carro, descarregadores de carga, catadores de papéis ou latinhas.  

• As pessoas que são da rua – são aqueles que já es-
tão faz um bom tempo na rua e, em função disso, foram sofrendo 
um processo de debilitação física e mental, especialmente pelo uso 
do álcool e das drogas, pela alimentação deficitária, pela exposição 
e pela vulnerabilidade à violência. (COSTA, 2005, p.4 apud VIEIRA, 
BEZERRA E ROSA, 1994, p. 93-95) 

 

A relação da população em situação de rua com a saúde é complexa, 

permeada de estigmas e preconceitos. É comum o receio de procurarem hospitais 

ou unidades e instituições de saúde devido aos maus tratos e discriminação que 

passam  ao tentar acessar um serviço que também lhes é de direito, muitos são 

impedidos de entrar, ou quando conseguem recebem um mau atendimento ou até 

mesmo tem o acesso negado. Tanto que foi criada a  Lei 13.714, de 2018, que 

proíbe expressamente a recusa de atendimento pelo SUS nesses casos. 

 

Quando se trata de internação hospitalar, ela geralmente ocorre quando o 

indivíduo chega pela emergência, levado por ambulância, onde há menores pro-

cessos burocráticos anteriores a hospitalização, como a apresentação de docu-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13714.htm


54 
 

mentos. Para Maria Lucia Santos Pereira, coordenadora do Movimento Nacional 

da População de Rua em entrevista ao Bahia Notícias em 2015:“A população em 

situação de rua não consegue acessar pela porta da frente dos postosde saúde, 

ainda existe um desconhecimento e preconceito para o atendimento à população 

de rua.” (Bahia Notícias, 2015, p. 1) 

Na pesquisa feita pelo Ministério do Desenvolvimento Social - MDS sobre 

a população em situação de rua em 2008 foi verificado que 30% dos entrevista-

dos possuíam algum problema de saúde, entre eles os mais comuns eram: hiper-

tensão (10,1%), problema psiquiátrico/mental (6,1%), diabetes (5,4%), HIV/Aids 

(5,1%). Há também que se mencionar que o fator “situação de rua favorece o 

aparecimento e/ou piora de doenças previamente existente” (Brasil, 2008, p. 125); 

A partir do resgate histórico feito no item acima, podemos discutir Popula-

ção em Situação de Rua no contexto brasileiro.  

Identificamos a não existência de dados oficiais sobre a população em si-

tuação de rua no Brasil, o que demonstra a relevância de estudosvoltados para 

esta camada da população mais invisibilizada, ou seja, expressa que não é o eixo 

central das agendas públicas. Isso implica no fato de que a falta de sistematiza-

ção de dados é um determinante para não elaboração de políticas públicas para 

esta população. 

As principais alegações para a não existência de dados sobre a popula-

ção em situação de rua ocorre pela  

dificuldade observada pelo IBGE em realizar pesquisas com popu-
lações sem domicílio fixo, o que exige metodologias de amostra-
gem, logística de campo e abordagem do entrevistado bastante 
distintas do padrão usualmente utilizado por esta instituição” (NA-
TALINO, 2016, p.8).  

 

Contudo, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) no ano de 2008 

realizou a Pesquisa Nacional Sobre a População em Situação de Rua, que é até 

hoje o principal estudo voltado à essa população no Brasil. 

O IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) publicou uma pesqui-

sa realizada em 2015 onde trazia que a estimativa de população em situação de 

rua do Brasil era de 122.890 pessoas. Os grandes municípios são os que mais 
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concentram essa população. O pesquisador do IPEA (2016) alerta para o fato de 

que incorporar essa população ao Cadastro Único para Programas Sociais (CA-

DÚnico) facilitaria o conhecimento sobre essa população, e também a inserção 

desse público as políticas públicas como as da habitação, transferência de renda, 

etc. (NATALINO,2016) 

Como há poucos dados oficiais, as pesquisas municipais e universitárias 

têm sido as norteadoras na questão de estimativas sobre essa população. Por 

outro lado, vale ressaltar que depois de 11 anos, o estudo do Ministério do De-

senvolvimento Social (MDS) deve estar defasado, com destaque para o cresci-

mento exponencial da referida população. Entretanto, por falta de dados mais 

atuais, nos basearemos no referido documento. 

Cabe salientar que não há como homogeneizar a população em situação 

de rua, tendo em vista que há uma enorme diversidade tanto de raça/cor, como 

de ocupação social, profissional e determinantes que levaram essas pessoas a 

viverem essa situação.  

Discutiremos neste trabalho de conclusão de curso a população em situa-

ção de rua a partir da relação Capital x Trabalho, ou seja, população em situação 

de rua como uma expressão da questão social e trazendo elementos para se 

pensar que “a população em situação de rua é a expressão mais radical” (Gibbs, 

2015 apud Silva, 2009, p. 22). 

Yazbek (2001) compreende que a pobreza e a exclusão social são advin-

das como umas das resultantes da questão social e permeiam a vida daqueles 

que se encontram como classe subalterna e cada vez mais, tendo em vista as 

transformações das relações de trabalho e a consequente perda dos padrões de 

proteção social. E é nessa subalternidade, que se encontra a população em situa-

ção de rua, sua ausência de protagonismo e de poder. O próprio sistema de segu-

rança enxerga essa população, muitas vezes, como entulhos e possuem práticas 

a fim de retirá-los dos espaços em que estão. A invisibilidade está expressa nas 

práticas de silenciamento e desqualificação dos modos de vida da população em 

situação de rua, tais modos que incomodam o poder público e a população que 

não os enxergam como sujeitos que também podem usufruir do espaço da cidade 
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e os obrigam a circulá-la até encontrar locais que a deixem permanecer, nem que 

seja por um tempo.  

Temos através de Santos (2010) que o desemprego é uma das expres-

sões da questão social que pode elucidar as particularidades da questão social no 

Brasil. E é nesse contexto de desemprego, onde os subempregos e trabalhos in-

formais, na maneira de atividades pontuais, sem vínculo empregatício surgem 

como alternativas de sobrevivência.  São nesses que a população em situação de 

rua tem se alocado, pois ao contrário da ideia que é difundida dessa população 

viver na mendicância e serem chamados de “mendigos”,  

70, 9% deles se encontram exercendo alguma atividade remune-
rada e 58,6% afirmaram ter alguma profissão. Dentre essas ativi-
dades destacam-se a de catador de materiais recicláveis (27,5%), 
“flanelinha” (14,1%), trabalhos na construção civil (6,3%), limpeza 
(4,2%) e carregador/estivador (3,1%). Contrariando a imagem co-
mumente difundida, constituem minoria (15,7%) aqueles que pe-
dem dinheiro como principal meio para a sobrevivência.” (BRASIL, 
2009, p. 93).  

 

A questão do gênero na rua é um tema que necessita ser mais abordado, 

apesar de ser um espaço predominantemente masculino, dando continuidade ao 

modelo patriarcal. Os 82% dos entrevistados na Pesquisa Nacional sobre a Popu-

lação em Situação de Rua pelo MDS eram homens, as mulheres na rua sofrem 

fortemente a violência de gênero, numa contradição, onde o mesmo fator que po-

de as ter levado a rua é o que as acompanha nesse espaço. 

[...]os fatores predominantes que ocasionaram a ida de mulheres 

para as ruas estão a violência doméstica, dificuldade financeira e o 
rompimento com vínculos sociais. Já nas ruas, essas mulheres 
também enfrentam a violência do tráfico, da repressão policial e 
estatal, da disputa por território e a violência de gênero. (SICARI; 
ZANELLA, 2018, p. 666 apud ROSA; BRÊTAS, 2015). 

 

Por isso é comum adotarem estratégias, como as da travestilidade10, on-

de utilizam roupas, adotam jeitos e voz mais masculinizados, numa forma de pro-

teção.  

 
10 Travestis se definem, segundo a literatura antropológica mais recente, como sujeitos que trans-
formam e que ornamentam seu corpo com a finalidade de aproximá-lo, pela aparência, ao do sexo 
oposto (SEFFNER; REIDER, 2015, p. 451 apud MELLO, 1999; PATRÍCIO, 2002) 
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Ao traçar um recorte racial, de acordo com o Ministério do Desenvolvi-

mento Social (2008, p. 159) tem-se que: 

 

Gráfico 1 - Divisão população em situação de rua por raça e cor 

 

Sendo assim, tanto homens quanto mulheres, mais da metade se consi-

dera não-branco. Cabe enfatizar que no Brasil, quando há a abolição da escrava-

tura, “muitos dos ex-escravos engrossaram consideravelmente a população em 

situação de abandono e de rua.” (ANDRADE; COSTA; MARQUETTI, 2014, p. 

1249). Sendo assim, há que se considerar que, historicamente, a população ne-

gra é a mais afetada no acesso a educação, saúde, empregos dignos e moradia.    

Segundo Yazbek (2001) com o neoliberalismo as políticas sociais se su-

bordinam as de estabilização da economia, uma das suas ações mais marcantes 

é o contingenciamento de gastos públicos, então entra em cena o discurso do 

dever moral de ajudar aos pobres, uma filantropia revisitada. E principalmente, de 

uma forma, que perpetue essas ações assistencialistas como favores e não ve-

nham a se tornar direitos, é a chamada despolitização da abordagem da questão 

social.  
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No caso da população em situação de rua, há todo um aparato de argu-

mentos para mostrar que a rua é uma escolha e não há determinantes sociais por 

detrás, ou seja, descaracterizam a compreensão da população em situação de 

rua pela perspectiva de totalidade, mas trabalha a mesma pela perspectiva indivi-

dual e moralista.  

Em uma pesquisa realizada com população em situação de rua, na cida-

de de São Paulo em 200811, dos entrevistados 89,2% expressaram ter planos de 

saírem da rua/albergue.  

Nesse cenário de propagação de órgãos filantrópicos, organizações da 

sociedade civil, há o serviço de abrigamento por parte desses órgãos e torna uma 

opção para pessoas em situação de rua que optam por esses locais, muitas ve-

zes, pela necessidade de proteção e pela falta de abrigos municipais ou Centros 

de Referência Especializados para a População em Situação de Rua (CENTRO 

POP) previstos na política de assistência social, evidenciando que esse segmento 

continua invisibilizado. Contudo, há que se destacar a má relação dessa popula-

ção com esses serviços, em muitos destes espaços há controles e regras que já 

não se encaixam mais com os modos de viver de quem se encontra na rua, prin-

cipalmente nos de cunho religioso.  

Abaixo segue um gráfico da pesquisa do MDS (2008, p.91) que revela a 

preferência por dormir na rua em detrimento de dormir em albergues: 

 

Gráfico 2 - Preferência de local para dormir 

 
11Sobre isso ver: BARATA, R. C. B.; CARNEIRO JUNIOR, NIVALDO ; RIBEIRO, M. C. S. 
A. ; SILVEIRA, Cássio . Desigualdade social em saúde na população em situação de rua na cida-
de de São Paulo. Saúde e Sociedade (Online), v. 24, p. 219-232, 2015. 

http://lattes.cnpq.br/2280062846829854
http://lattes.cnpq.br/9456502802731970
http://lattes.cnpq.br/0562098222211675
http://lattes.cnpq.br/0562098222211675
http://lattes.cnpq.br/3313702672070092
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Então, sobre essa forma despolitizada de abordar a questão social e que-

rer trata-la de forma moral, temos 

que é absolutamente necessário refletir sobre os processos auto-
implicados que “psicologizam”, “naturalizam” e “moralizam” as ex-
pressões da “questão social”, no período atual em que o liberalis-
mo (atualizado pelo neoliberalismo) avança, especialmente, nos 
países periféricos, conformando uma agenda que exige, cada vez 
mais, o enxugamento nos gastos sociais públicos, em face aos 
acordos políticos dos Estados nacionais, nos marcos do grande 
capital financeiro internacional. (ORTIZ, F. G.; ALVES, 
J.V.S; GUERRA, Y. A. D.; NASCIMENTO, N. F. S., 2007, p. 252) 

 

Encerra-se este tópico com ênfase para a importância das lutas dos mo-

vimentos sociais, em destaque: o Movimento Nacional da População de Rua 

(MNPR), que começa a se mobilizar em 2004 após o episódio que ocorre na ci-

dade de São Paulo, a chacina da Praça da Sé, onde foram atacadas sete pesso-

as em situação de rua e foi estopim para episódios parecidos em outras partes do 

país. 

Em 2015 o MNPR se consolida, após participação no 4º Festival Lixo e 

Cidadania. No ano de 2008, o MNPR ganha visibilidade no Conselho Nacional de 

Assistência Social, quando um de seus representantes passa a participar do Con-

selho. Dentre suas frentes de lutas, destacam-se as: “Resgate da cidadania por 

meio de trabalho digno; Salários suficientes para o sustento; Moradia digna; Aten-

dimento à saúde.” (MNPR, 2010, p. 30). 

http://lattes.cnpq.br/0106636059801560
http://lattes.cnpq.br/4263622867321897
http://lattes.cnpq.br/0757907626776627
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 O MNPR já soma conquistas como a Pesquisa Nacional de Contagem 

feita pelo MDS, que utilizamos neste texto; o decreto nº 7.053 que instituiu a Polí-

tica Nacional para a População em Situação de Rua, juntamente do seu Comitê 

Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento (CiampRua), após o I Encon-

tro Nacional sobre População em situação de rua, evidenciam que o objetivo des-

sa política é  

garantir o acesso da população em situação de rua aos serviços, 

benefícios, programas e projetos públicos, envolvendo prefeituras, 
estados e governo federal. Enfim, possibilitar um padrão de vida 
digno e redução da pobreza e das desigualdades sociais (MNPR, 
2010, p. 31). 

 

Em 2009 também ocorreu o II Encontro Nacional sobre a População em 

situação e rua a fim de aprofundar o debate e consolidar a Política Nacional para 

a População em Situação de Rua. Outras conquistas também do MNPR: a ocu-

pação de espaços de deliberação como conselhos; capacidade de mobilização 

cada vez maior etc.  

Não há que se duvidar que a consciência para si quando alcançada pelo 

proletariado potencializa sua luta, a tornando revolucionária. Em tempos como os 

atuais, de conservadorismo reacionário de cunho facista12 se faz necessária uma 

resposta antissistêmica, anti-imperialista e anticapitalista.  

Em uma das falas do presidente Jair Messias Bolsonaro: 

falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se 

mal, não come bem. Aí eu concordo. Agora, passar fome, não. 
Você não vê gente pobre pelas ruas com físico esquelético como a 
gente vê em alguns outros países por aí pelo mundo (Trecho reti-
rado da matéria do O GLOBO em 19/07/2019). 

 

Contudo, numa entrevista com integrantes do MNPR “há pessoas no Rio 

de Janeiro tendo que recorrer a pombos para se alimentar em meio à crise que 

vive a capital” (Revista Fórum, 2019, p.2). 

 
12 Reacionário: Antidemocrático; que se opõe a democracia 
Facista: que é autoritário e ditadorial; pessoa que age de maneira ditadorial e autorirária ( Dicioná-
rio Online de Português). 
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Quando ainda candidato à presidência em 2018, Jair Messias Bolsonaro 

fala sobre controle do crescimento da população em situação de rua durante a 

sabatina feita pela TV Record 

Devemos jogar pesado em projeto de planejamento familiar, em 
especial para a mulher. Me desculpa, mas quem engravida é a 
mulher. O homem é mais irresponsável nessa questão, tem uma 
penca de filhos (...) É difícil falar no Brasil, que vem o politicamen-
te correto em cima da gente. Estou falando a realidade. Tem que 
oferecer às mulheres métodos contraceptivos para que essa popu-
lação não cresça. Geralmente, uma criança gerada nessas condi-
ções, a tendência é ser o que os pais são (Trecho retirado da ma-
téria do O GLOBO em 14/08/2018). 

 

Portanto, conclui-se que diante da atual conjuntura, onde não há reco-

nhecimento por parte do governo sobre as demandas da população em situação 

de rua e como as políticas públicas podem ser respostas a estas, e pelo ao con-

trário a questão social é compreendida a partir de um viés moralizador e culpabili-

zadora do sujeito, se faz necessário que os espaços de resistência e de esperan-

ça gerados pelas reações dos movimentos sociais, mais do que antes, perseve-

rem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



62 
 

Capítulo 3-CONSULTÓRIO NA RUA: UMA ANÁLISE DA REALIDADE 

DE DUQUE DE CAXIAS 

Nos capítulos anteriores foram trazidas ao debate questões para se pen-

sar a construção do que se tem hoje como Sistema Único de Saúde, bem como 

sua implementação no Brasil e suas especificidades em relação ao atendimento a 

população em situação de rua, que leva a criação das equipes de Consultório na 

Rua (eCNAr). Foi realizado também uma fundamentação teórica a respeito da 

“questão social”, e suas expressões, como forma de relação das categorias capi-

tal X trabalho e aprofundada a noção da população em situação de rua enquanto 

uma expressão dessa “questão social”.  

Partindo disso, nesse capítulo será feita uma análise dos indicadores so-

cioeconômicosdo município de Duque de Caxias, localizado na Baixada Flumi-

nense do Rio de Janeiro e como se organiza o atendimento à saúde da população 

em situação de rua nesse município, através da análise de documentos que foram 

disponibilizados pela equipe de Consultório na Rua de Duque de Caxias.  

3.1- O município de Duque de Caxias em números 

Duque de Caxias é um município localizado na Baixada Fluminense, na 

Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Tendo se emancipado de No-

va Iguaçu em 1943. Nesse período já tinha uma população numerosa, com cerca 

de mais de 100 mil habitantes. Antes tida como cidade-dormitório, hoje se encon-

tra como parte do núcleo central da Baixada Fluminense, devido a crescente con-

centração econômica. De acordo com a Câmara Municipal de Duque de Caxias 

(s. d.) o município é dividido em quatro distritos13 e mais de sessenta bairros. 

Com a reorganização do Estado do Rio de Janeiro em termos de investi-

mentos, a partir dos anos 90, tendo, de acordo com Azeredo & Silva (2009) o inte-

rior do estado tendo ganhado novos investimentos em relação à metrópole que 

perde parte da sua centralidade sob a ótica econômica, o território fluminense 

começa a ascender economicamente. Em Duque de Caxias, a Refinaria de Du-

que de Caxias (REDUC) influencia na mudança que ocorre na cidade, o município 

é elevado ao 10º maior Produto Interno Bruto (PIB), onde mais empresas se insta-
 

13O município é dividido em quatro distritos: 1º- Duque de Caxias, 2º- Campos Elíseos, 3º- Imbariê, 

4º- Xerém. (Câmara Municipal de Duque de Caxias, s. d., p.1) 
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laram pela proximidade com a refinaria e também pela localização geográfica do 

município ser favorável ao fluxo e acesso de pessoas e mercadorias. 

Através de dados fornecidos pelo IBGE e pelo Atlas Brasil, produzido pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), IPEA  e Funda-

ção João Pinheiro (FJP) será feita uma análise dos indicadores sociais (popula-

ção, índice de desenvolvimento humano , saúde, educação, renda, domicílio e 

pobreza) e econômicos (produto interno bruto, finanças públicas, trabalho e salá-

rio).  

Primeiro, através da análise do crescimento populacional em relação ao 

seu número total, por gênero e urbano/rural, de acordo com o Atlas Brasil - 

PNUD, IPEA e FJP, de 1991 a 2010, pode-se verificar um crescimento da popula-

ção de Duque de Caxias, tendo no último censo cerca de 855.048 habitantes, o 

que a deixa como a 3ª mais populosa cidade do Estado do Rio de Janeiro. Tam-

bém cabe destacar a existência de mais mulheres do que homens no município, 

desde a contagem de 1999 e da prevalência de população urbana em relação a 

rural. 

Segue abaixo a figura retirada do Atlas Brasil - PNUD, IPEA e FJP (2013) 

que expressa tais afirmações: 

Tabela 1 - Crescimento da população, total, por Gênero e Ru-
ral/Urbana 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2013.  

Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) que avalia ren-

da, longevidade e educação de uma população, podendo variar de 0 a 1 (quanto 

mais próximo do 1, melhor o índice). Temos no município de Duque de Caxias 

uma melhora nesse índice de 1991 a 2010, atualmente é considerado alto 
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(0,711). Tendo a longevidade (0,833), renda (0,692) e educação (0,624), pode-

mos verificar que a longevidade é uma dimensão, que tem seu parâmetro na es-

perança de vida ao nascer, e que contribui para esse IDH ser considerado alto, de 

acordo com o IBGE (2010). 

Segue abaixo o gráfico do IBGE que mostra a evolução do IDH (2010): 

Gráfico 3 - Crescimento do IDH de Duque de Caxias 

 

Fonte: IBGE, 2010.  

 

Em parâmetros de educação, de acordo com o IBGE (2010) a taxa de es-

colarização de 6 a 14 anos de idade era de 96,1%, o que deixa o município na 85º 

posição desse ranking no Estado do Rio de Janeiro. E em relação a escolaridade 

da população adulta, onde é possível verificar uma melhora desse índice, de 1991 

a 2010 teve uma diminuição de 14,7% de pessoas analfabetas. 

Segue abaixo o gráfico4 que caracteriza o exposto, de acordo com o Atlas 

Brasil – PNUD, IPEA, FJP (2013): 
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Gráfico 4 - Escolaridade da população adulta do município de Duque 
de Caxias 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2013.  

 

No que tange a economia, o Produto Interno Bruno per capita  PIB, que 

leva em consideração a soma de todos os bens de um local dividido pelo número 

de habitantes, é de R$ 44.939,65 em 2016, sendo considerado o 2º maior PIB do 

Estado do Rio de Janeiro, perdendo apenas para a capital. Em relação a esse PIB 

per capita bem elevado  

tal fato se dá por conta da concentração dos setores de química e 
petroquímica, que é consequência da Reduc (a segunda maior re-
finaria do país), onde mostra que é ela a maior influenciadora do 
PIB no município, pois o setor de petróleo é o que dá destaque a 
dinâmica econômica do município (AZEREDO; SILVA, 2009, p. 5). 

 

E em relação a população adulta economicamente ocupada temos no ano 

de 2010, 65% dela ocupada, o que representa um número baixo, se for levar em 

conta o PIB per capita local. Segue abaixo, através do Atlas – PNUD, IPEA, FJV 

(2013): 
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Gráfico 5 - População adulta economicamente ocupada do município 
de Duque de Caxias 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2013.  

 

O índice de Gini que mede o grau de concentração de renda, podendo va-

riar de 0 a 1, quanto mais próximo do 0 maior a situação de igualdade, nos mostra 

que Duque de Caxias é um local com desigualdade social relativamente alta, se 

formos levar em consideração que de 1991 a 2010 só alterou de 0,47 para 0,46, 

crescendo, inclusive no ano de 2000, época em que o município se encontrava 

em crescimento econômico devido a REDUC, para 0,50. Ou seja, há uma contra-

dição, pois apesar do crescimento econômico, a desigualdade continua sendo 

expressiva, tendo em vista que a riqueza socialmente produzida não é distribuída 

de forma igual, o que acarreta nessa disparidade econômica e diversas expres-

sões da questão social que surgem com essa configuração. Segue abaixo, tabela 

2 que mostra o exposto: 
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Tabela 2 - Renda per capita, pobreza, Gini do município de Duque de 
Caxias 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2013.  

 

Por fim, ao analisar os índices de vulnerabilidade social do município de 

Duque de Caxias, percebe-se um aumento de 1991 a 2010 em relação a porcen-

tagem de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos de 2,42% para 2,65%, em-

bora tenha diminuído em relação ao ano de 2010, onde foi registrado 4,19%. A 

taxa de atividade entre a idade de 10 a 14 anos, dos anos de 2000 a 2010, foi de 

3,90% para 4,05%. Também cresceu a porcentagem de mães chefes de família 

sem fundamental e com filho menor, entre 1991 a 2010 de 14,63% para 21%.  

Segue abaixo tabela 3, de acordo com o Atlas Brasil – PNUD, IPEA, FJV (2013) 

que representa o que foi sintetizado: 

 

Tabela 3 - Índices de vulnerabilidade social do município de Duque 
de Caxias 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2013.  
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Através dos dados disponibilizados, com a limitação para o ano em que fo-

ram apreendidos, pode-se verificar no município de Duque de Caxias, que apesar 

do seu crescimento econômico e populacional acelerado, os índices de vulnerabi-

lidade social, que expressam a pobreza, baixo grau de escolaridade, assim como 

os números de população economicamente ocupada expressam haver uma desi-

gualdade social latente no local. Ou seja, apesar de haver investimento sob a óti-

ca econômica, “a infra-estrutura do município não acompanhou este crescimento, 

aumentando assim o processo de segregação” (AZEREDO; SILVA, 2009, p. 7). 

Cabe ressaltar também que sendo Duque de Caxias uma cidade com desi-

gualdade econômica perceptível, as expressões da questão social nesse território 

se agudizam. Sendo assim, ao retomar o debate acerca da população em situa-

ção de rua, tem-se que esta se encontra, geralmente, em metrópoles, no espaço 

urbano, em cidades com expressivo número populacional.  

Cabe salientar que não existem dados oficiais acerca da quantidade de po-

pulação em situação de rua no município de Duque de Caxias, mas a cidade pos-

sui um perfil populacional e demográfico (1.828,51 hab/km² em 2010) propício a 

existência da população em situação de rua, bem como pelas expressões da 

questão social verificadas através dos dados estatísticos de vulnerabilidade social 

do município. Agora então, através de análise documental da equipe de Consultó-

rio na Rua do Município poderá ser conhecida parte da realidade do atendimento 

à saúde da população em situação de rua e como se organiza, fato que analisa-

remos no próximo item. 

 

3.2 – Consultório na rua: organização de atendimento à saúde da po-

pulação em situação de rua 

A partir da análise de documentos fornecidos pela equipe de Consultório 

na Rua (eCnar) do município de Duque de Caxias pode-se conhecer melhor como 

é prestado o atendimento específico a saúde da população em situação de rua. 

Sendo assim, a partir de agora será exposto um pouco da organização desse ser-

viço no município. 
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A equipe de Consultório na Rua (eCnar) do município de Duque de Caxi-

as teve seu início em janeiro de 2012, sendo esta formada por uma equipe multi-

profissional (se enquadrando na modalidade II da portaria nº 122, de 25 de janeiro 

de 2011 que define as diretrizes de organização e funcionamento das equipes de 

consultório na rua), com uma enfermeira, uma psicóloga, uma assistente social e 

dois redutores de danos. O intuito dessa equipe, conforme os documentos anali-

sados é o de ampliar o acesso e a atenção integral à saúde à população em situ-

ação de rua. 

O vínculo14 é a principal ferramenta de trabalho da Equipe de Consultório 

na Rua com o usuário, pois “Tal prática resulta na promoção de um efetivo envol-

vimento de profissionais e usuários, na perspectiva de resolução das demandas 

apresentadas, de acordo com o tempo e a necessidade da população. (Silva; 

Cruz; Vargas, 2015, p. 252)”. Entende-se, então que o ideal seriam vínculos em-

pregatícios não por contratos, mas por meio de concursos públicos, que permitis-

sem e garantissem a continuidade do trabalho, e consequentemente qualificasse 

a oferta dos serviços.  

Os marcos legais da política de saúde que orientam o atendimento da 

equipe de Consultório na Rua (eCnar) do município de Duque de Caxias são: 

Quadro 1 - Marcos legais que orientam o atendimento da equipe de 
Consultório na Rua do município de Duque de Caxias 

LEI OBJETIVO 

Política Nacional de Atenção Bá-

sica - Portaria nº2.488, de 21 de outubro 

de 2011 

Desenvolver uma atenção inte-

gral que impacte na situação de saúde e 

autonomia das pessoas e nos determi-

nantes e condicionantes de saúde das 

coletividades. (Brasil, 2011, p. 3) 

Comitê Técnico de Saúde para a 

População em Situação de Rua - Portaria 

Promover a articulação entre as 

ações do Ministério da Saúde e das de-

 
14 O vinculo é a relação pessoal estreita e duradoura entre o profissional de saúde e o paciente, 

permitindo, com o passar do tempo, que os laços criados se estreitem e os mesmos se conheçam 
cada vez mais, facilitando a continuidade do tratamento, e consequentemente evitando consultas 
e internações desnecessárias. (Brunello; Ponce; Assis; Andrade; Scatena; Palha; Villa, 2010, p. 
132) 
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nº 3.305, de 24 de dezembro de 2009 mais instâncias do Sistema Único de Sa-

úde, com vistas à equidade da atenção à 

saúde da população em situação de rua. 

(Brasil, 2009, p. 1)  

Política Nacional para a Popula-

ção em Situação de Rua e Comitê Inter-

setorial de Acompanhamento e Monito-

ramento – Decreto nº 7.053, de 23 de 

dezembro de 2009 

Garantir o acesso da população 

em situação de rua aos serviços, benefí-

cios, programas e projetos públicos, en-

volvendo prefeituras, estados e governo 

federal 

Equipes de Consultório na Rua - 

Portaria nº 122, de 25 de janeiro de 2011 

Melhorar a capacidade de res-

posta às demandas e necessidades de 

saúde inerentes à população em situação 

de rua. (Brasil, 2011, p. 1) 

Redução de Danos – Portaria nº 

1.028, de 1º julho de 2005 

Desenvolver ações de saúde di-

rigidas a usuários ou a dependentes que 

não podem, não conseguem ou não que-

rem interromper o referido uso, tendo 

como objetivo reduzir os riscos associa-

dos sem, necessariamente, intervir na 

oferta ou no consumo. (Brasil, 2005, p. 1)  

Rede de Atenção Psicossocial - 

Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 

2011 

Criar, ampliar e articular pontos 

de atenção à saúde para pessoas com 

sofrimento ou transtorno mental e com 

necessidades decorrentes do uso de 

crack, álcool e outras drogas, no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS). (Bra-

sil, 2011, p. 1) 

Manual sobre o cuidado à Saúde 

junto a População em Situação de Rua – 

Ministério da Saúde – Brasil, 2012 

Ampliar o acesso e a qualidade 

da atenção integral à saúde da população 

em situação de rua. 

Fonte: Documentos da Equipe de Consultório na Rua de Duque de Caxias. 

Quadro elaborado pela autora, 2019. 
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A equipe de Consultório na rua (eCnar) atua de forma itinerante (da forma 

que é preconizada na Portaria nº 122 que define as diretrizes de organização e 

funcionamento das Equipes de Consultório na Rua) e realiza um trabalho em con-

junto,quando necessário, com a rede de saúde e as demais políticas públicas. 

Duque de Caxias possui quatro distritos e sessenta e seis bairros, de 

acordo com os documentos analisados fornecidos, contudo a atuação da eCnar 

se limita ao Primeiro Distrito que possui 27 bairros como mostra a figura a seguir, 

retirada dos documentos analisados e fornecidos pela eCnar. A parte circulada na 

cor verde é onde se localiza o Primeiro Distrito. O Centro do município é tido co-

mo um ponto crítico e o local de maior atuação da eCnar. 

 

Figura 1 - Território de atuação da Equipe de Consultório na Rua do 
município de Duque de Caxias 

 

Fonte: Documentos da Equipe de Consultório na Rua de Duque de Caxias. 
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Em relação à missão clínica da eCnar tem-se que a principal ferramenta é 

o vínculo e entende que só a partir deste, juntamente do respeito a singularidade 

do sujeito, é possível atuar nas diferentes questões dos usuários. 

 A eCnar de Duque de Caxias pauta-se num trabalho que consiste em 

acolhimento, estabelecimentos de vínculos de confiança, promoção de autono-

mia, respeito ao desejo dos usuários e responsabilização deste com a própria sa-

úde.  

As ferramentas de trabalho utilizadas pela eCnar são: Acolhimento; Análi-

se preliminar das demandas e a partir desta é feito um planejamento dos atendi-

mentos, que podem ser realizados tanto de forma individual, como em grupo; 

Trabalho multidisciplinar, que visa a promoção e prevenção da saúde e redução 

de danos; Articulação intersetorial; Potencialização do atendimento aos usuários 

nas ruas; e também, a Participação da eCnar nas reuniões e/ou Fóruns. Nos do-

cumentos analisados também são citados haver espaços de convivência, onde 

ocorrem discussões sobre iniciativas, talentos, criatividade etc na ocupação des-

ses espaços. 

Quanto aos usuários, a eCnar possui 1005 usuários cadastrados, sendo 

72% do sexo masculino e 28% do sexo feminino. Não há registros na documenta-

ção analisada quanto a números exatos de divisão por raça/cor e faixa etária, mas 

há o registro genérico de ser “maioria adulto e negro, entre 25 e 40 anos” e que “a 

maioria dos pacientes são usuários de álcool e outras drogas”. 

Como foi abordado no item anterior desse capítulo, na população do mu-

nicípio de Duque de Caxias há mais mulheres do que homens, contudo na rua, 

como também foi abordado nesse trabalho, no capítulo 2, o espaço é predomi-

nantemente formado por homens, o que se confirma em relação à quantidade de 

usuários atendidos pela eCnar de Duque de Caxias. 
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Gráfico 6 - Divisão por sexo dos usuários da Equipe de Consultório 
na Rua do município de Duque de Caxias 

 

Fonte: Documentos da Equipe de Consultório na Rua de Duque de Caxias. 

Desses 1005 usuários registrados, 300 encontram-se como usuários ati-

vos, não sendo registrado dentre esses a divisão por gênero, nem raça/cor e faixa 

etária. Contudo, dentre esses 300 usuários ativos, há registros específicos quanto 

a patologia de Tuberculose, onde 5% dos usuários a possuem, sendo assim há 

15 usuários em tratamento de Tuberculose, porém também foi registrado ter havi-

do 5 casos de abandono desse tratamento, o que deixa então, 10 pacientes sen-

do acompanhados com essa patologia.  

As pessoas em situação de rua são mais vulneráveis ao adoeci-
mento por tuberculose (TB) devido às condições sociais e de saú-
de, e o risco de adoecimento neste população é 48 a 67 vezes 
maior do que a população em geral. Deficiências nutricionais, uso 
de álcool e outras drogas, privação de sono, falta de segurança, 
infecção pelo vírus da AIDS, idade avançada e falta de cuidados 
com a saúde prejudicam a função imunológica e elevam a probabi-

lidade de desenvolvimento da TB. (HINO; MONROE; TAKAHASHI; 
SOUZA; FIGUEIREDO; BERTOLOZZI, 2018, p. 2). 

 

É citado também o fato de 1,8% das mulheres serem acompanhadas na 

gestação, contudo não há o registro específico da quantidade de mulheres que 

são acompanhadas, o que impossibilita a sistematização desse número. 

Em relação a articulação com a rede, foram citados nos documentos ana-

lisados, equipamentos da saúde como: Unidade Básica de Saúde (UBS), Centros 

de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento(UPA), Hospitais Gerais, Serviço de 

72%

28%

Masculino

Feminino



74 
 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Centro de Atenção Psicossocial(CAPS), 

Centro de Atenção Psicossocial álcool e outras drogas(CAPSad), Centro de Aten-

ção Psicossocial infanto-juvenil(CAPSi) e Equipes de Consultórios na Rua de ou-

tros municípios. 

Já, em relação aos equipamentos da Política de Assistência: Inclusão So-

cial/Cidadania, Secretaria de Assistência Social, Sistema Nacional de Emprego 

(SINE). Também foi verificada a articulação com abrigos religiosos outros que não 

foram registrados, tidos por “etc”.  

A seguir será exposto um quadro relacionado ao itinerário de cuidado que 

é realizado pela eCnar de acordo com a patologia ou demanda apresentada: 

Quadro 2 - Itinerário de cuidado da Equipe de Consultório na Rua do 
município de Duque de Caxias 

Demanda Instituição de Referência 

Gestantes (pré-natal) Centro Municipal de Saúde, Hospital Municipal 
Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, Hospital Estadual Adão 
Pereira Nunes 

Tuberculose Hospital Infantil; Centro Municipal de Saúde, 
Hospital Municipal Dr. Moacyr do Carmo 

Usuários de álcool e ou-
tras drogas 

Centro de Atenção Psicossocial álcool e outras 
drogas, Centro de Atenção Psicossocial infanto-juvenil 

AIDS/HIV Centro Municipal de Saúde – Serviço de Assis-
tência Especializada 

Casos odontológicos Centro Especializado de Odontologia 

Transtorno Mental Centro de Atenção Psicossocial Leslie 

Documentação Defensoria Pública 

Assistência Social Secretária Municipal de Assistência e Desenvol-

vimento Social 

Atendimentos clínicos Unidade Básica de Saúde José de Freitas 

Atendimentos clínicos Estratégia Saúde da Família 

Atendimentos clínicos Núcleo de Apoio da Saúde da Família 
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Curativos Realizado pela eCnar no próprio local de aten-

dimento (ou se houver necessidade encaminhamento 

para local de atendimentos clínicos) 

Fonte: Documentos da Equipe de Consultório na Rua de Duque de Caxias. Quadro ela-

borado pela autora, 2019. 

Diante dessa síntese do itinerário de cuidados, é possível captar que a 

eCnar de Duque de Caxias tem dado respostas a demanda da portaria nº122 que 

define as diretrizes de organização e funcionamento das Equipes de Consultório 

na Rua, e afirma que esta se institui considerando a  

necessidade de integração intersetorial entre as Políticas de Saú-
de e as demais políticas públicas, visando a melhorar a capacida-
de de resposta às demandas e necessidades de saúde inerentes à 
população em situação de rua. (Brasil, 2011, p.1) 

  

É citado o fato de que desde 2012, ano que a eCnar inicia em Duque de 

Caxias, ocorreram nove (9) casos de óbitos e a equipe compreende que esta se 

deve a múltiplas causalidades que incluem uma associação de diferentes causas, 

sempre agravados pelo contexto da vulnerabilidade social15 em que estes usuá-

rios se encontram. Ou seja, a eCnar de Duque de Caxias possui a noção de saú-

de pautada nos da Reforma Sanitária, onde considera os determinantes sociais 

nesse processo de saúde-doença. 

 Com relação as tarefas da Equipe do Consultório na Rua de Duque 

de Caxias serão expostas um quadro abaixo com a tarefa e sua respectiva ação, 

com vista a melhor visualização 

Quadro 3 - Tarefas da Equipe de Consultório na Rua do município de 
Duque de Caxias 

TAREFA AÇÕES 

Medicação de tuberculose A separação da medicação de tuber-
culose deverá ser realizada por um membro 
da equipe. O rodízio do funcionário deverá 

 
15 A concepção de vulnerabilidade denota a multideterminação de sua gênese não estritamente 
condicionada à ausência ou precariedade no acesso à renda, mas atrelada também às fragilida-
des de vínculos afetivo-relacionais e desigualdade de acesso a bens e serviços públicos. (CAR-
MO; GUIZARDI, 2018, p. 2). 
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ser semanal 

Agenda de consultas e exames Um membro da equipe ficará res-
ponsável por conferir e informar aos demais 
(colocando no quadro da unidade) a agenda 
semanal de consultas e exames. O rodízio do 
funcionário deverá ser semanal 

Marcação de consulta e acom-
panhamento do usuário na/para consulta 

O membro da equipe que atende o 
usuário deve ficar responsável pela marcação 

de consulta e exames, caso necessário 

Reunião de Equipe Acontecerá todas as segundas-feiras 
de 9h às 11h com ata, em sistema de rodízio 
para a redação 

Fonte: Documentos da Equipe de Consultório na Rua de Duque de Caxias. Quadro ela-

borado pela autora, 2019. 

Dentre as propostas que são preconizadas pela equipe de Consultório na 

Rua de Duque de Caxias, no ano de 2017 estão: Buscar a intersetoralidade den-

tro da secretaria de saúde de Duque de Caxias; apresentar o primeiro fórum de 

discussão sobre a população em situação de rua do município de Duque de Caxi-

as, com o objetivo de levar para uma audiência pública; criar um trabalho de mar-

keting para publicização do serviço da eCnar de Duque de Caxias;desenvolver 

políticas de geração de renda e/ou parcerias público-privadas endereçadas a po-

pulação em situação de rua do município de Duque de Caxias; designar técnicos 

e/ou servidores da eCnar de Duque de Caxias como referência para as ações tais 

como fóruns, audiências, comissões de direitos humanos na câmara de vereado-

res do município de Duque de Caxias; montar a cartografia da população em situ-

ação de rua do município de Duque Caxias.; instrumentalizar o protagonismo dos 

usuários daeCnar Duque de Caxias e buscar a comunicação entre os serviços de 

eCnar da Baixada Fluminense. 

Com os documentos disponibilizados para análise pela eCnar de Duque 

de Caxias foi possível verificar a organização de alguns eventos promovidos pela 

equipe como será exposto no quadro a seguir: 

Quadro 4- Eventos promovidos pela Equipe de Consultório na Rua 
do Município de Duque de Caxias 

Even- Dia Lo Te-
mática  

Participantes 
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to cal Desenvolvida 

I En-
contro de Visi-

bilidade da 
Luta da Popu-
lação em Situ-
ação de Rua 
de Duque de 

Caxias 

 

18/0

9/2018 

Pra
ça do Paci-

ficador - 
Duque de 

Caxias 

Dia 
da luta da Po-
pulação em 
Situação de 

Rua 

Movimento Nacional da 
População em situação de rua, 
Projeto Arte e Movimento da 

Secretaria Municipal de Educa-
ção de Duque de Caxias, Equi-
pe da Redução de Danos, De-
partamento de Atenção Primá-
ria, Unidade Básica de Saúde 
de Duque de Caxias, Centro 

Pop de São João de Meriti, Di-
visão de Desenvolvimento de 
Pessoas de Duque de Caxias 

I En-
contro da Re-
de Intersetorial 
da Prefeitura 
Municipal de 

Duque de Ca-
xias 

 

23/1
1/2018 

 

Ce
ntro de Es-
tudos da 
Prefeitura 
Municipal 
de Duque 
de Caxias 

Pla-
nejamento:      

Fluxo E Dire-
cionamento Do 
Atendimento 
ÀPopulação 
Em Situação 

de Rua 

 

Centro Pop de Duque 
de Caxias, dos Centros      Es-
pecializados que atuam no Mu-
nicípio (CAPS AD, CAPS Adul-
to, CMS), Hospitais (Infantil Is-
mélia da Silveira e Dr. Moacyr 
Rodrigues do Carmo), Policlíni-
ca (Hospital Duque de Caxias), 
Secretarias Municipais (Assis-
tência Social, Cultura e Segu-
rança Pública), Fundação de 

Apoio a Escola Técnica Ciência, 
Tecnologia, Esporte, Lazer, Cul-
tura e Políticas Sociais (Fundec) 
e Defensoria Pública de Duque 

de Caxias 

II En-
contro da Re-
de de Atendi-
mento da Bai-
xada Flumi-

nense à Popu-
lação em Situ-
ação de Rua 

 

30/1

1/2018 

Ho
spital Mo-
acyr Rodri-

gues do 
Carmo 

 

“O 
Consultório na 
Rua e os de-

safios da inter-
setorialidade 

Equipamentos eCnar 
de  Angra dos Reis, Nova Igua-
çu, de Duque de Caxias, Cen-

troPOP de Nova Iguaçu, de São 
João de Meriti, de Duque de 
Caxias. Representantes do 

Hospital Infantil, da Gestão do 
PSE de Nova Iguaçu, do Fórum 

Popular do Povo da Rua, da 
Pastoral do Povo da Rua, das 
Coordenações da Saúde Men-
tal, Departamento de Adminis-
tração e Planejamento de Du-
que de Caxias, Divisão de De-

senvolvimento de Pessoas, 
Conselho Municipal de Saúde 
de Duque de Caxias, Unidade 
Básica de Saúde de Duque de 

Caxias 
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Fonte: Documentos da Equipe de Consultório na Rua de Duque de Caxias. Quadro ela-

borado pela autora, 2019. 

Além desses eventos citados que ocorreram em 2018, há a noção de que 

esses encontros intersetoriais deram continuidade, também no ano de 2019, ape-

sar de ainda não terem sidos disponibilizados para a consulta as atas, pois pude 

estar presente na III Reunião Intersetorial sobre o direcionamento e execução do 

fluxo de atendimento à População em Situação de Rua.  

A falta de acesso aos dados de sistematização com números que permi-

tam traçar o perfil da população usuária atendida limita a nossa análise, contudo 

com os documentos analisados pode-se verificar que a equipe de Consultório na 

Rua de Duque de Caxias é muito comprometida, e apesar dos entraves verifica-

dos na análise documental de atas de reunião da equipe, onde é registrada a falta 

de carro (tendo em vista que o trabalho é feito de forma itinerante, esta é um 

grande dificuldade), falta de suporte na análise de exames, a eCnartem buscado 

sanar estas dificuldades através da socialização do trabalho, a tentativa de siste-

matização dos atendimentos com as ações que visam a intersetorialidade e o for-

talecimento da rede como esses eventos que foram promovidos pela própria 

equipe. 

Pode-se perceber que a eCnar de Duque de Caxias é uma equipe que 

possui consciência sanitária, consciência esta que “consiste na ampliação do co-

nhecimento da população sobre saúde e os seus determinantes sociais” (BRAVO; 

PELAEZ; PINHEIRO, 2018, p. 19). Contudo, alguns desafios permanecem, como 

a necessidade de sistematização dos dados, pois através delas podem ser consti-

tuídas estratégias de atendimentos e melhor garantia do direito da população em 

situação de rua ao acesso à saúde, e também, de acordo com o perfil demográfi-

co do município de Duque de Caxias que foi exposto no item anterior, ter apenas 

uma Equipe de Consultório na Rua para atender toda a demanda existente é insu-

ficiente. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Sistema Único de Saúde (SUS) representa grandes avanços para a so-

ciedade brasileira no que tange ao acesso a saúde. A partir dele, com destaque 

também para a Constituição de 1988, a saúde passa a ser garantida a população 

como um direito social. Mas até chegar a consolidação do SUS como a política de 

saúde do país, um longo caminho foi percorrido, dentre projetos que visavam o 

processo de saúde-doença como uma fonte de lucros, pautados em modelos 

hospitalocêntricos, com destaque apenas para a ação do médico nesse processo. 

Como fruto de lutas da classe trabalhadora, destaque para as lutas pau-

tadas pelo Projeto de Reforma Sanitária, o SUS é implementado. Nele o processo 

de saúde-doença é compreendido a partir dos determinantes sociais, e enfatiza a 

necessidade de haver ações de promoção, prevenção da saúde, e para isso é 

necessário haver uma articulação com outros setores da sociedade, para que as-

sim haja as ações de saúde. Também com a compreensão de que com políticas 

sociais e econômicas o Estado pode objetivar reduzir riscos de doenças e propor-

cionar um acesso universal à saúde. 

Contudo, com os desmontes que as políticas públicas vêm sofrendo, vive-

se novamente uma era na saúde em que o Projeto Privatista toma a frente e o 

ataque a saúde como um direito universal é constante. Nesta perspectiva pode-

mos dizer que o projeto de Reforma Sanitária, pode ter dado lugar a uma Reforma 

Sanitária “possível”, chamada também de 

Reforma Sanitária Flexibilizada, que adquire contornos próprios 
em meio às contradições inerentes à implementação do SUS no 
contexto da reconfiguração do Estado brasileiro e progressivo 
desmonte e subfinanciamento das políticas públicas. (BRAVO; 
PELAEZ; PINHEIRO, 2018, p. 10). 

  

Nesse cenário se encontram ameçados os princípios do SUS, tidos como: 

universalidade, equidade e integralidade. No que tange a população em situação 

de rua, que é o foco desse estudo, de fato, há uma política de saúde específica 

voltada para o atendimento desta no Brasil, a Equipe de Consultório na Rua é um 

avanço em termos de equidade preconizada como princípio do SUS. Porém, não 

são todos os locais que possuem esse equipamento, e este não pode ser o único 

meio de atendimento a uma população que tem crescido de forma exponencial no 
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país, haja vista a desigualdade social que tem aumentado, com acúmulo de ri-

queza nas mãos de poucos, e a crise econômica enfrentada no país, onde conse-

quentemente tem aumentado desemprego, fome, miséria e diversas expressões 

da questão social.  

Por outro lado, a invisibilidade da população em situação de rua perma-

nece, ainda que as Equipes de Consultório na Rua sejam um avanço, essa popu-

lação permanece invisível, nunca foi contabilizada pelos os órgãos oficiais de con-

tagem populacional, se não há nem noção de quantos são, com certeza não há, 

quem são e quais são suas demandas.  

Vive-se uma época onde a política de encarceramento e higienização das 

cidades avançam, o que será exemplificado a seguir.  

Na cidade do Rio de Janeiro, no dia 28 de julho de 2019 um homem em 

situação de rua, que se encontrava em sofrimento psíquico, esfaqueou duas pes-

soas, num sinal de trânsito, que vieram a óbito. A tragédia motivou o prefeito Mar-

celo Crivella a publicar o Decreto 46.314 em que todas as pessoas em situação 

de rua e usuárias de drogas possam ser internadas involuntariamente. Cabe res-

saltar que em junho, o presidente da república Jair Bolsonaro havia sancionado a 

Lei 13.840 que permite a internação involuntária de dependentes químicos, e 

também inclui as Comunidades Terapêuticas no Sistema Nacional de Políticas 

Públicas sobre Drogas. (BOECKEL, 2019). 

O governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel assume uma 

parceria também com a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro a fim de cuidar do 

ordenamento urbano, tarefa esta que por lei cabe somente a prefeitura, e nas fa-

las do governador em entrevista ao RJTV: “As pessoas que estão na rua e não 

tem sua capacidade de autodeterminação. Ela não pode decidir se ela vai ficar ou 

não na rua. Ela vai ser recolhida. Isso não é nenhum tipo de limpeza.” (G1 Rio, 

2019, p. 3). 

Em relação a essas medidas e posturas tomadas pelas três esferas de go-

verno, federal, estadual e municipal é possível identificar o cunho facista, reacio-

nário, de ataque a direitos constitucionais, como o art 5º que garante “a inviolabili-

dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” 

(Brasil, 1988, p. 2). Também expressa a falta de conhecimento acerca da popula-
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ção em situação de rua, julga serem todos usuários de drogas ou assassinos. Se 

aproveitam do medo da população, provocado também pela mídia sensacionalis-

ta, para implantarem políticas higienistas, moralistas, conservadoras, arbitrárias, 

de cerceamento de liberdade. Na lei e decreto não há preocupação real em sanar 

demanda da população em situação de rua e usuários de drogas, haja vista que 

nelas não são previstas estratégias pós desintoxicação, apenas um encarcera-

mento dessa população.  

Já existem protocolos clínicos para se internar pessoas em situações es-

pecíficas, o que não há são serviços para garantir o atendimento à população em 

situação de rua. Como por exemplo, na Zona Sul, local da tragédia citada acima, 

não há Equipe de Consultório na rua, não há abrigo municipal. E as medidas to-

madas pelo governo federal, estadual e municipal, são bem contrárias ao investi-

mento dessas, congelam gastos públicos, trazem a cena as comunidades tera-

pêuticas que não são equipamentos de saúde, mas centros religiosos, fazem par-

cerias privadas, como por exemplo hóteis que a prefeitura do Rio tem estudado a 

possibilidade de custear para alojar a população em situação de rua.  

Apesar de ter citado sobre o Rio de Janeiro, a população em situação de 

rua é vista (ou não vista) de forma estigmatizante e preconceituosa, com seus 

direitos negados no país. Em Porto Alegre, por exemplo, a secretária de Desen-

volvimento Social e Esporte de Porto Alegre, comandante Nádia quando entrevis-

tada acerca da população em situação de rua acessar o Restaurante Popular sem 

participar de programas assistenciais, e ela afirma isso existir pela falta de vonta-

de da população em situação de rua de participar desses programas e diz tam-

bém que 

Nós não vamos admitir uma cidade, uma praça que esteja cheia de 
morador de rua. É um lugar público e as pessoas não podem levar 
seus filhos, seus pets. Não têm condições de caminhar nem em uma 
calçada, porque uma pessoa se acha no direito de morar na rua (Gau-
zách, 2019, p.3). 

Nesse cenário vemos retorno ao tratamento da questão social de forma 

moralizadora, com culpabilização do sujeito. Ao assistente social, profissional que 

lidar diariamente com expressões da questão social e que a tem como objeto do 

seu trabalho é desafiador atuar em tempos como estes. A demanda por esse pro-

fissional em governos como os atuais requer um profissional que vem para silen-
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ciar as expressões da questão social, porém de forma individualizada, através de 

políticas que se colocam cada vez mais focalistas e menos emancipatórias.  

Cabe ao assistente social ter o projeto ético-político do Serviço Social 

como seu norteador, ter o cuidado para nas ações do cotidiano não cair em práti-

cas irrefletidas, pois 

apenas a análise crítica e arrojada dos fundamentos que enfibram 
a “questão social” pode suprimir falsos entendimentos sobre ela, 
bem como favorecer a intervenção profissional competente e afi-
nada com os princípios ético-políticos que defendemos. (ORTIZ, F. 
G.; ALVES, J.V.S; GUERRA, Y. A. D.; NASCIMENTO, N. F. S., 
2007, p. 253). 

 

No que tange, então, a trabalhar com população em situação de rua, que 

é uma população que tem as expressões da questão social mais agravadas pela 

vulnerabilidade social em que se encontram, não podemos deixar cair no esque-

cimento a noção de liberdade como valor ético central da profissão e o compro-

misso com a construção de uma nova ordem societária sem dominação e/ou ex-

ploração de classe. 

Como resultado dessa monografia identificamos que ainda há uma invisi-

bilidade da discussão da temática abordada, devido aos poucos estudos sistema-

tizados e inexistência de dados demográficos, epidemiológicos e sociais sobre a 

população em situação de rua. Também foi identificada a relevância da implemen-

tação das Equipes de Consultório na Rua enquanto uma estratégia importante de 

garantia do direito à saúde desta população. 

Em relação a análise documental feita da Equipe de Consultório na Rua 

de Duque de Caxias, entende-se a limitação em trabalhar apenas com o que foi 

fornecido, e sendo fontes primárias, ainda necessárias algumas correções e rea-

valiações, contudo, importantes para conseguirmos conhecer a organização e 

uma parte da realidade do atendimento a população em situação de rua, as de-

mandas da equipe frente às que a população leva, o que falta para melhorar o 

serviço, como a disponibilidade de meios de locomoção, o que tem dado respos-

tas, como os eventos intersetoriais. Cabe destacar também que a eCnar de Du-

que de Caxias foi muito solícita e está disposta a continuar o diálogo e se inserin-

do nesse debate de população em situação de rua e suas demandas não só na 

http://lattes.cnpq.br/0106636059801560
http://lattes.cnpq.br/0106636059801560
http://lattes.cnpq.br/4263622867321897
http://lattes.cnpq.br/0757907626776627
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política de saúde, mas para outras, haja vista as iniciativas intersetorias desta 

equipe. 

Conclui-se esta monografia sem concluir, pois compreende-se que este 

debate está apenas começando, como citado anteriormente, uma das dificuldades 

foi a de encontrar bibliografias que discutissem a temática de população em situa-

ção de rua entendida enquanto expressão da questão social, bem como a de polí-

ticas de saúde voltadas para essa população.  

Então, que este estudo possa contribuir com essa temática e a partir dela 

possa ser constituído um caminho produtivo para intervenções nessa área, bem 

como, para pesquisas sobre saúde pública com este público específico, consti-

tuindo um ponto de partida para novas investigações, e construção de políticas 

que favoreçam toda a intersetorialidade de políticas que envolvem a população 

em situação de rua, com destaque para a saúde, que é a do foco deste estudo. 

Entende-se que este debate é tão necessário, atual e precisa de visibili-

dade, pois trata-se de uma população que é invisibilizada, desde o fato de não 

serem nem contados oficialmente, ao fato de não mais o enxergarmos nos espa-

ços públicos.  
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