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Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

Ivaneide (nome fictício) possui 36 anos, paciente em situação de rua, acompanhada pela

equipe de consultório na rua no Município de Aracruz, sendo o primeiro contato/abordagem

realizado no dia 23 de Fevereiro de 2022. Nesse primeiro contato ela encontrava-se com um

cobertor velho e sujo.

No segundo encontro de atendimento a equipe do consultório na rua a localizou

na calçada próximo a uma igreja local, não muito distante do mercado municipal (local

comumente frequentado por ela).

A paciente apresentava humor irritado e não desejava responder perguntas,

fator este que acabou a configurando como paciente de difícil acesso. Foi atendida pela

psicóloga da equipe, e depois pelo enfermeiro da equipe, vale ressaltar que nenhum tipo de

procedimento clínico ou psicossocial

foi realizado sem o consentimento e/ou vontade própria da usuária. Em respeito

às diretrizes para a promoção, proteção e defesa dos direitos humanos das

pessoas em situação de rua previstas na resolução nº 40, de 13 de Outubro de

2020.

Ivaneide apresentava uma ferida grande e aberta no pé esquerdo há 16 anos

segundo relato, resultante de uma situação de atropelamento. Relata ainda que evadiu-se do

hospital quando encontrava-se internada para tratamento de osteomielite com cirurgia

agendada.

A usuária queixava-se da desconfiança com os equipamentos de saúde e com os

profissionais técnicos verbalizando “não piso nunca mais no hospital”. O que deixava claro a

sua aversão aos equipamentos de saúde.

Objetivos

Dar visibilidade ao Programa Consultório na Rua do instituto icepi.

Relatar aproximação entre os serviços de saúde e usuários em situação de vulnerabilidade



social.

Compartilhar experiências significativas da Atenção Básica.

Metodologia

Foram feitas seis abordagens de campo durante o período de Fevereiro à Março com a

usuária do serviço Ivaneide.

A equipe de consultório na rua de Aracruz é composta por um enfermeiro, e dois psicólogos

instituídos pelo Icepi em pactuação com o Município. O programa no Município teve início em

janeiro de 2022 por meio da formação da equipe, e ressalta-se a importância da previsão

para a chegada do profissional assistente social e técnico de enfermagem para compor à

equipe.

A produção de dados empíricos resultantes das abordagens no território da rua foi

organizada no sistema de prontuário eletrônico da rede de saúde do Município, SIGSS

(SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE). Registrado todos os

atendimentos clínicos, bem como os procedimentos de enfermagem, para maior efetivação

das ações de saúde destinadas à paciente, o CNaR (Consultório Na Rua) articulou com a

unidade de saúde, com o objetivo da

realização de uma consulta pela médica no próprio território da rua.

Ao longo do processo de cuidado foi necessário desenvolver leituras sobre a

temática do processo de vínculos com os usuários em situação de vulnerabilidade social,

formas de interação entre profissionais e pacientes, políticas públicas de saúde, atenção

primária e outros temas relevantes.

Resultados

Ivaneide passou a utilizar os serviços de saúde da Unidade Básica do território,

para realização de curativos no seu pé esquerdo, principalmente nos fins de

semana em que há funcionamento de curativos. A paciente que antes, ignorava

qualquer ação da área da saúde, agora possui outra percepção do cuidado a

ponto de caminhar por conta própria à UBS, e de ser protagonista de sua própria história,

fazendo valer os direitos à saúde preconizados pela constituição federal.

Conclusões

O Consultório na rua foi instituído como estratégia de saúde da Atenção Básica

à saúde em 2012 pela PNAB. Um dos principais objetivos dessa política é

oferecer ações e serviços na área da saúde no que se refere aos cuidados



primários à população em situação de vulnerabilidade na própria realidade em

que ela vive sem a necessidade do deslocamento até uma unidade básica,

exceto quando não há médicos e dentistas nas equipes multiprofissionais.

O cuidado oferecido pela CNaR à Ivaneide, portanto, foi essencial para que a

política de saúde direcionada a essa população específica venha ganhar

visibilidade e credibilidade por outros profissionais de saúde e pela comunidade

local.

Além de proporcionar o desenvolvimento da Atenção Básica no que tange à promoção e a

proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a

manutenção da saúde.
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