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Introdução: Uma das maiores e mais árduas tarefas enfrentadas pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) para desenvolver os princípios de promoção e acesso à saúde a todos os indivíduos tem 

sido a maneira como tal sistema, nos últimos anos, vem se organizando. A busca da garantia 

pelo direito aos serviços para as chamadas populações de risco, em especial à população em 

situação de rua, é um desafio. Esse grupo é caracterizado pela Política Nacional para a 

População em Situação de Rua (PNPSR), instituída em 2009, como um conjunto populacional 

heterogêneo, que tem em comum a pobreza extrema, vínculos familiares fragilizados, bem 

como a inexistência de moradia convencional regular, necessitando, assim, do uso de 

logradouros públicos e de áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma 

temporária ou permanente (1). Nesse contexto, além das adversidades encontradas por 

estarem em situação de exposição a diversos fatores de riscos biológicos e psicológicos, essas 

pessoas também precisam lidar, cotidianamente, com o estigma da conjuntura social, a 

dificuldade na procura de atendimento médico que se adapte as suas particularidades e outras 

intempéries, que tornam inviável a essa população gozar plenamente dos seus direitos (2) 

Tem-se como exemplo, a considerável porcentagem de quase 30% de brasileiros em situação 

de rua sem quaisquer documentos de identificação, fato que dificulta a obtenção de emprego 

formal, o acesso aos serviços e programas governamentais, e o exercício da cidadania (3). 

Soma-se a isso a qualidade de vida dessas pessoas, a qual é prejudicada devido estarem à 

mercê de mudanças climáticas e, consequentemente, a inúmeras doenças. Os problemas de 

saúde, dessa forma, tendem a se ampliar, em virtude da ausência de serviços de higiene – 

banheiros e lavanderias públicas – e das condições precárias de sobrevivência (4). Objetivos: 

Descrever, sobre a perspectiva dos acadêmicos do curso de Medicina da Universidade Federal 

do Pará(UFPA), a atuação e manejo da equipe de consultório na rua do município de Belém, a 

atenção a saúde dispensados a população em situação de rua nos entornos do Mercado 

Francisco Bolonha, e a contribuição que experiência agregou para a qualidade da formação 

médica. Descrição da Experiência: A aproximação com a população em situação de 

vulnerabilidade foi possível devido à aula prática da disciplina Atenção Integral a Saúde, que 

ocorreu no Consultório na Rua, atuante no Mercado de carne Francisco Bolonha, em Belém 

(PA). Foram acompanhados vários pacientes do grupo de população em situação de rua, 

atendidos pela equipe da Atenção Primaria a Saúde no município, levando-se em 

consideração as especificidades de cada paciente. O consultório conta com uma atuação 

multiprofissional, que segue desde o acolhimento humanizado até a consulta específica por 

profissional de saúde. Durante as consultas médicas identificou-se a habilidade do médico do 

consultório durante as consultas, fruto da larga experiência com esse grupo populacional. Foi 

possível observar a forma ética e humanizada de manejo que os profissionais tinham com os 

pacientes, dirigindo-se a eles da forma sincera e acessível, ação de extrema importância, tendo 

em vista que o público, não raro, apresenta-se psicológica e fisicamente abalados. Durante as 

atividades práticas, observou-se que os arredores do Mercado apresentam condições 
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higiênicas e sanitárias péssimas, com proliferação de pequenos animais potencialmente 

transmissores de doença, que encontram-se nas pilhas de lixo amontoados; também observou-

se o problema social da desigualdade extremamente evidente no local, que pela manhã e tarde 

apresenta rica movimentação com transito de veículos e pessoas, devido aos vários 

estabelecimentos comerciais da região e no período da noite, apresenta-se somente com 

moradores de rua e dependentes químicos no local. Resultados: A experiência proporcionou 

a percepção do grupo de estudantes acerca da insuficiência de ações direcionadas às pessoas 

em situação de rua, embora haja um esforço significativo por parte da equipe de saúde. 

Considera-se que a equipe é bastante reduzida para atender o grande contingente de pessoas 

em situação de vulnerabilidade social, que vivem nas ruas e dependem de ações propostas 

pelas políticas públicas, as quais atendam, de forma integral, suas necessidades. Um dos 

traços observados mais proeminente dessa experiência é o molde que a situação impõe aos 

moradores de rua. Foi identificado, em conjunto com as equipes, que grande parte dos 

usuários do serviço não possuem documentação, o que prejudica o atendimento e o 

encaminhamento desses pacientes a outros serviços. Dessa forma, paira um desleixo social, 

em que simular a inexistência dessa população torna-se mais válido do que tentar 

compreendê-la e assim construir mecanismos que melhorem sua qualidade de vida. A partir 

disso, notou-se o quão relevante é a aproximação do discente de medicina com a população 

em situação de rua, pois ao mesmo tempo em que se proporciona aos estudantes conhecer a 

oferta dos serviços de saúde e a sua execução, transpõe-se a barreira social existente entre o 

acadêmico e o referido grupo social, o que proporciona benefício mútuo. Conclusão: A 

experiência vivenciada pelos alunos do primeiro semestre do curso de Medicina da UFPA, no 

Consultório na Rua do Mercado de Carnes Francisco Bolonha, situado em Belém, foi capaz 

de estimular um olhar holístico sobre a atual condição das pessoas em situação de rua no 

município, bem como a atuação da PNPSR e sua importância na saúde pública. Outrossim, 

tornou possível aos discentes, sob diversos aspectos, analisarem criticamente os fatores 

intrínsecos relacionados com o cotidiano dessa população, tais como: o descaso das 

autoridades, a exposição a violência e aos os riscos biológicos, o modo de vida totalmente 

diferente do conhecido como “convencional” pelo senso comum, o preconceito sofrido, as 

dificuldades existentes na procura de atendimento médico, fatores psicossociais, entre outros. 

Ademais, é de suma relevância destacar o papel da experiência para a formação médica e 

humanística que os acadêmicos obtiveram, uma vez que a atividade tornou melhor a 

compreensão sobre a política especial de atenção à saúde para as pessoas que vivem em ruas, 

tendo em vista as necessidades do grupo. Notadamente, verificou-se a importância de se 

estabelecer uma relação de confiança e apoio mútuo entre os membros dessa população e a 

equipe de saúde para que melhor seja estabelecido o princípio do bem-estar geral e acesso 

universal à saúde expressos pela Carta Magna do país e pela própria PNPSR. 

 

Descritores: População em situação de rua, Consultório na rua, Formação médica. 
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