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METODOLOGIA
Trata-se então de uma revisão integrativa da literatura,

onde para sua construção foram utilizadas as seguintes

etapas: seleção da questão temática; coleta de dados pela

busca na literatura nas bases de dados eletrônicas

(LILACS e SciELO), entre os anos de 2005 a 2016, os

descritores escolhidos foram: moradores de rua, processo

saúde doença e enfermagem e seguidos os critérios de

inclusão e exclusão para a seleção da amostra; análise

crítica da amostra; interpretação dos dados e apresentação

dos resultados evidenciados. Foram selecionados três

artigos nas bases de dados consultadas que versavam

sobre a temática moradores de rua e processo saúde

doença, para compor este estudo, sendo artigos científicos

publicados nas revistas Latino-Americana de Enfermagem,

Cadernos Brasileiros de Saúde Mental e Caderno Saúde

Pública.

Diversos olhares são encontrados sobre os moradores de rua,

infelizmente rotulando o ser humano em situação de rua como

“vagabundos, mendigos, desocupados”, mas na verdade são

indivíduos desprovidos de família, emprego, saúde e residência

que passam a não serem vistos pela sociedade como cidadãos.

É uma população que aumenta a cada ano, principalmente com

a crise econômica, vivenciada globalmente, e especificamente,

no Brasil. Assim, pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa

Econômica Aplicada (IPEA) relata que estimativa da população

em situação de rua, no Brasil, no ano de 2015, foi de 101.854

pessoas e 77,02% desta população encontra-se em municípios

com mais de 100 mil habitantes.

A invisibilidade implementada ao morador em situação de rua

conduz a necessidade de mobilizar os diversos segmentos da

sociedade para tornar essas pessoas visíveis e nesta

perspectiva fomentar mudanças especificamente na saúde. Com

isso, objetiva-se demonstrar a importância social da saúde nos

moradores de rua e como a equipe de saúde deve intervir para

prestar assistência humanizada.

INTRODUÇÃO

O estudo trouxe uma reflexão sobre atenção a saúde prestada à população

em situação de rua, que tem características peculiares e estão inseridos no

grupo de pessoas que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos

familiares interrompidos ou fragilizados, que habitam em espaços públicos

como ruas, praças, viadutos e não são vistos como cidadãos com direitos à

saúde com acesso universal a ações e serviços de promoção, proteção e

recuperação da saúde não contemplados.

Após a análise chegou-se à conclusão que a população em situação de rua,

ainda, é vista de maneira marginalizada por conta de uma construção histórica,

e que por esse motivo enfrenta dificuldades de acesso aos serviços de saúde o

que dificulta e agrava principalmente o acompanhamento e tratamento de

doenças particularmente as infecto contagiosas.

Observa-se que mesmo com a criação da Política Nacional para População em

Situação de Rua e do Consultório na Rua que visam assegurar os diretos a

essa população, principalmente quando se trata ao acesso a saúde, falta

análise do perfil do profissional para atender esses cidadãos, qualificação

profissional para garantir o atendimento integral e cumprimento da legislação

vigente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar da Constituição Federal Brasileira de 1988 e dos princípios doutrinários

do Sistema Único de Saúde, prever a garantia do direito à saúde a todos os

cidadãos, a população em situação de rua ainda não foi contemplada. É

necessário um preparo técnico dos profissionais de saúde para receber essa

pessoa em situação de rua de forma integral, evitando erros desnecessários, em

exigir do usuário, morador de rua, comprovante de residência ou documentação

de identificação para usufruir dos serviços do SUS, dificultando assim o acesso

ao serviço.

A vida na rua expõe a pessoa a diversos riscos, exigindo dos profissionais de

saúde uma abordagem especifica, já que os mesmos estão sujeitos às

violências, tendo alimentações incertas e em baixas condições de higiene, água

de baixa qualidade, além de sofrer drasticamente às variações climáticas. A

situação de vulnerabilidade dos moradores de rua conduz a essa população a

doenças infectocontagiosas tais como; HIV/AIDS, sífilis, e tuberculose. A

prevalência de tuberculose é 67 vezes maior na população em situação de rua,

quando comparada a população geral. Isso se deve ao fato de a tuberculose

atingir com frequência pessoas sem cuidados adequados de saúde, viver em

habitação com muitas pessoas, comprometimento imunológico.
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A SAÚDE DOS MORADORES DE RUA: Tornar visível o invisível

RESULTADO E DISCUSSÃO

Os moradores em situação de rua passam a não serem

vistos pela sociedade, que negligenciam os direitos

humanos e a saúde, a Organização Mundial de Saúde -

OMS, em 1946 define a saúde como “um estado de

completo bem-estar físico, mental e social e não somente

ausência de afeções e enfermidades”. Passando então a

saúde, a ser mais um valor da comunidade que do próprio

indivíduo. Existem algumas convergências e divergências

sobre a definição proposta pela OMS, onde muitos dizem

ser utópico e inatingível, ressaltando ainda que o completo

bem-estar, seria com a perfeição do bem-estar, sendo algo

inviável a conquistar pelas diversas imperfeições humanas.

Assim faz-se necessário estimular alguns questionamentos

do tal tripé (físico, mental e social): Como assegurar o

status de saudável para pessoas com doenças crônicas?

Como analisar o bem-estar mental, quando há dificuldade

na auto-avaliação, mesmo de profissionais, perante um

universo de subjetividades que constitui o ser humano?

Como definir o bem-estar social numa sociedade capitalista

com predominância de políticas de cunho neoliberal que

geram desigualdades, levando parcela significativa das

pessoas ao sofrimento?

yanaguimaraess@gmail.com

yana@uefs.br


