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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo mostra a compreensão de cuidado que o 

sujeito em situação de vulnerabilidade tem e seu itinerário dentro dos dispositivos da 

saúde. Este estudo tem relevância teórica, prática e social para o campo da Saúde. 



O cuidado em saúde se dá no habito da vida cotidiana e a população em situação de 

rua começou a ser inserido pelo programa de saúde depois da revisão da Política 

Nacional de Atenção Básica em 2011 criando os Consultórios na Rua. A 

metodologia do estudo é qualitativa de base fenomenológica, utilizando narrativas 

dos questionários semi-estruturado aplicados e a analisar foi utilizado dos cincos 

momentos da Análise do sentido a partir de Critelli. Diante das narrativas dos 

colaboradores podemos observar sua compreensão do cuidado e o prestar o serviço 

de acordo com a necessidade real e não o que é idealizado pelas equipes de saúde 

e através deste contribuir para outra forma de se pensar em saúde bem como a 

população se enxergue como protagonista do cuidado.  

Palavras-chave: Atenção Primaria à Saúde. Cuidado. População em situação de 

Rua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The present work aims to show the understanding of care that the subject in 

vulnerable situation has and its itinerary within the health devices. This study has 



theoretical, practical and social relevance for the field of Health. Health care is given 

in the habit of everyday life and the population in a street situation began to be 

inserted by the health program after the revision of the National Policy of Basic 

Attention in 2011 creating the Offices on the Street. The methodology of the study is 

qualitative based on phenomenological, using narratives of semi-structured 

questionnaires applied and to analyze was used from the five moments of the 

Analysis of sense from Critelli. In front of the narratives of employees we can observe 

their understanding of care and provide the service according to the real need and 

not what is idealized by health teams and through this contribute to another way of 

thinking about health as the population sees as the protagonist of care. 

 

Key words: Primary Health Care. Care. Population in situation of Street. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O Consultório na Rua (CnaR) surgiu de duas iniciativas paralelas, Saúde 

Mental que tinha o Consultório de Rua, onde Antônio Nery quando estava em seu 

doutorando conheceu médicos franceses que atendiam pessoas em situação de 

vulnerabilidade, e tinham uma espécie de consultório itinerante. Foi então que junto 

com outras pessoas começaram a acompanhar meninos e meninas em situação de 

vulnerabilidade em Salvador, e esse projeto ficou conhecido como Banco de Rua. 

Seu trabalho ficou na lógica de redução de danos, focada na prevenção à 

contaminação do vírus da AIDS através de drogas injetáveis, foi Nery que redigiu o 

projeto do Consultório de Rua no Brasil. 

 E o Programa Saúde da Família (PSF), hoje é a Estratégia da Saúde Família 

(ESF), também viu a necessidade de atender pessoas em situação de 

vulnerabilidade e não seguiam a linha de território definido, não tinham endereço e 

não tinham vínculo com seus familiares e assim surgiram as Equipes PSF sem 

domicílio. Com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) em 2011, que fala 

sobre o território, a porta de entrada, rede de apoio, redução de danos e garantia de 

direito, foi incluído o CnaR, com o sucesso das duas estratégias em diferentes 

instâncias foi criada  para englobar todo o acesso dessa população. 

Heidegger (2011) indica que o cuidado é base da estrutura de conjunto de 

Dasein, é o ente mais importante para a compreensão de todas as coisas, é o 

caminho por onde devemos começar a questionar e a responder a questão sobre o 

ser, e que o cuidado não são momentos essenciais ou técnicas, e não ele não pode 

ser visto como um fragmentado. As praticas e técnicas que são vistas nas 

universidades deixam a saúde fragmentada, porém para cuidar do outro é 

necessário compreender esse outro como sujeito.  

Heidegger (2011) e Boff (1999) apontam o envolvimento dos sujeitos, tem que 

criar um vínculo com o outro e compreender sua subjetividade, para juntos 

desenvolver o cuidado de forma integral. Se não há envolvimento com o outro não 

há construção do cuidar, Boff diz que precisamos de cuidado para nossa 

sobrevivência.  
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 Então Cuidado é a realização de ações de saúde, uma interação entre dois ou 

mais sujeitos, visando o alívio de um sofrimento ou o alcance de um bem-estar, 

sempre mediada por saberes especificamente voltado para essa finalidade (AYRES, 

2004). 

O estudo tem como relevância teórica para planejamento de programas de 

saúde para determinadas populações, podendo levantar discussões para os 

gestores em saúde visando à avaliação desse programa sobre o olhar do usuário, e 

levar a discussão para o curso de Saúde Coletiva, abordando o cuidado em saúde 

do sujeito em situação de rua. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. O Cuidado 

 

O cuidado é mais que um momento de atenção, é uma atitude que está ligada 

com a relação do sujeito como ele estar no mundo. O importante, contudo, é 

compreender que o sujeito que não se envolver com o outro não saberá cuidar do 

outro. 

Cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Portanto, abrange mais 
que um momento de atenção, de zelo e desvelo. Representa uma 
atitude de ocupação, preocupação, de responsabilidade e de 
envolvimento afetivo com o outro. (BOFF, 1999,p. 22). 
 

 Heidegger (1995) através da fábula do cuidado pode compreenderá 

importância do ser, e que cada um tem papel fundamental para a construção do 

sujeito, e que o cuidado, o cuidar está dentro do sujeito. 

Certa vez, atravessando um rio, Cuidado viu um pedaço de terra 
argilosa: cogitando, tomou um pedaço e começou a lhe dar forma. 
Enquanto refletia sobre o que criara, interveio Júpiter. O Cuidado 
pediu-lhe que desse espírito à forma de argila, o que ele fez de bom 
grado. Como Cuidado quis então dar seu nome ao que tinha dado 
forma, Júpiter proibiu e exigiu que fosse dado seu nome. Enquanto 
Cuidado e Júpiter disputavam sobre o nome, surgiu também a terra 
(tellus) querendo dar o seu nome, uma vez que havia fornecido um 
pedaço do seu corpo. Os disputantes tomaram Saturno como árbitro. 
Saturno pronunciou a seguinte decisão, aparentemente equitativa: 
‘Tu, Júpiter, por teres dado o espírito, deves receber na morte o 
espírito e tu, terra, por teres dado o corpo, deves receber o corpo. 
Como, porém foi o Cuidado quem primeiro o formou, ele deve 
pertencer ao Cuidado enquanto viver. Como, no entanto, sobre o 
nome há disputa, ele deve se chamar ‘homo’, pois foi feito de humus 
(terra)’. (HEIDEGGER, 1995, p.263-4)  

 

Ao estudar o que Boff (1999) e Heidegger (1995), produzem de conhecimento 

sobre o cuidado pode-se perceber uma que este é uma particularidade do sujeito, e 

que também pode ser visto no livro A Condição Humana de Hannah Arendt (2007, 

p.17). 

 

A condição humana compreende algo mais que as condições nas 
quais a vida foi dada ao homem. Os homens são seres 
condicionados: tudo aquilo com o qual eles entram em contato torna-
se imediatamente uma condição de sua existência. O mundo no qual 
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transcorre a via activa consiste em coisas produzidas pelas 
atividades humanas; mas constantemente, as coisas que devem sua 
existência exclusivamente aos homens também condicionam os seus 
autores humanos.  

2.2.   Consultório na Rua 

 

 Para compreender o Consultório na Rua, é necessário assimilar que ele é um 

dispositivo regido pela Política da Assistência a Atenção Básica de Saúde, e este se 

caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 

abrangem a promoção e a proteção à saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, 

o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o 

objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e 

autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das 

coletividades (BRASIL, 2011).  

Em 2011 houve a reformulação da PNAB onde foi inserido o CnaR na sua 

Portaria com o objetivo de ampliar o acesso da população em situação de rua a 

saúde, visando à integralidade do sujeito em situação de vulnerabilidade (BRASIL, 

2011), considerando que o CnaR foi institucionalizado e define as diretrizes de 

organização e funcionamento das Equipes de Consultório na Rua (eCR): 

Um dispositivo da Atenção Básica e está dentro da Rede de Atenção 
Psicossocial, e suas equipes itinerantes e multiprofissionais, e além 
da atuação no cuidado em saúde esse dispositivo articula com outras 
redes de outros segmentos, como o da assistência social. (BRASIL, 
2012, p.2). 
 

Não é de exclusiva responsabilidade do CnaR não é dispositivo que tem que 

inserir o sujeito em situação de vulnerabilidade no sistema de saúde, qualquer 

profissional de saúde fazer esse acolhimento para os municípios que ainda não tiver 

nenhuma eCR implantada.  

 Para implantação desse dispositivo a existência de no mínimo 80 pessoas em 

situação de rua, segundo o município deve comprovar em documento oficial e 

mandar o projeto para o Ministério da Saúde, para que seja aprovada e aberta uma 

portaria e o incentivo financeiro liberado para o município manter em funcionamento.    

 Com o decorrer do tempo a população em situação de rua está aumentando, 

isso acontece por vários determinantes, como por exemplo, o álcool e outras drogas, 
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aceitação de orientação sexual, desemprego, entre outros. Essa população se 

organizou e conseguiu junto com os direitos humanos, várias conquistas e uma 

delas foi a Política Nacional para a População em Situação de Rua e foi criado o 

Movimento Nacional da População em Situação de Rua, e também o Consultório na 

Rua, que hibridação do Consultório de Rua (Saúde Mental) e a Estratégia de Saúde 

da Família sem domicílio. 

Com isso, é necessário compreender como os sujeitos em situação de 

vulnerabilidade se enxergam diante dessas mudanças políticas, tanto no cenário da 

saúde como nos outros atores que compõem a Rede para essa população. Essa 

rede é composta pela saúde, assistência social e segurança; sendo as mais 

atuantes a saúde e a assistência social.   

O sujeito deve ser compreendido através do espírito e da terra (do objetivo). 

Mas nem o espírito, nem o corpo e nem a terra vai ter sentido se não tiver forma. E 

mesmo antes do sujeito se formar, o cuidado já estava presente.  O cuidado sempre 

vai ter uma relação concreta e uma relação ontológica, então as ações têm que ser 

planejada com o olhar no outro, o CnaR precisa compreender o sujeito em situação 

de rua que tem uma lógica diferente do sujeito do território, e apresentar todas as 

possibilidades de ser, para que ele encontre dentro do dispositivo a oportunidade de 

se cuidar de acordo com sua subjetividade. 
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3 OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral: 

 

Analisar a compreensão do cuidado em saúde dos sujeitos em situação de 

vulnerabilidade atendidos pelo dispositivo Consultório na Rua, no município de 

Recife - PE 

3.2. Objetivos Específicos: 

 

 Descrever como está estruturado o serviço prestado pelo consultório na rua 

na cidade do Recife, 

 Compreender a noção de cuidado a partir da perspectiva dos usuários 

atendidos pelo consultório na rua; 

 Conhecer os dispositivos disponíveis para essa população e para 

organização da rede de saúde para os sujeitos em situação de 

vulnerabilidade. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1. Tipo de Estudo  

 

 A pesquisa trata-se de um estudo qualitativo, Segundo Minayo (2010), a 

pesquisa qualitativa “trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes”, possibilitando utilizar a 

abordagem fenomenológica.  Critelli (1996), afirma que surgiu no final do século XIX, 

rompendo com o modelo cartesiano e a perspectiva metafísica, que afirma a 

existência de uma verdade universal, pura e imutável, possível de ser alcançada 

pelo homem através da razão. Para a Fenomenologia, não existe uma verdade 

absoluta, já que conhecemos e habitamos uma “representação” do mundo, e não um 

mundo real, com as pessoas/população em situação de rua. 

 Para Dutra (2002) a narrativa contempla a experiência contada pelo narrador 

e ouvida pelo outro, o ouvinte. A consonância com tal modo de pensar a experiência 

e a narrativa como a sua expressão, levam-nos a eleger esta como uma técnica 

metodológica apropriada aos estudos que se fundamentam nas idéias 

fenomenológicas e existenciais. Através da narrativa, podemos nos aproximar da 

experiência, tal como ela é vivida pelo narrador. 

 Contando com o método de Análise do Sentido proposto por Critelli (1996). 

Dispondo de movimentos de realidade, que possibilita o aparecer dos entes que é 

fenomenológico mostra ou oculta um olhar, e o que não são.  Os cincos movimentos 

são desvelamento, revelação, testemunho, veracização e autenticação. 

Quando é tirado de seu ocultamento por alguém isso se dá pelo Movimento 

do Desvelamento; o desocultado através da linguagem é o Movimento da 

Revelação; Visto e ouvido por outros é o Movimento do Testemunho; Quando 

testemunhado é revelado o verdadeiro que é o Movimento da Veracização; e por fim 

o Movimento da Autenticação onde é efetivada a vivência afetiva e singular dos 

indivíduos. 

 



20 
 

4.2. Local e Colaboradores do Estudo 

 

 O estudo foi realizado no território nos quais as eCR trabalham junto à 

Atenção Básica no município de Recife – PE. Participaram do estudo09 usuários 

estratificados do serviço, e o quantitativo foi delimitado pela disponibilidade das 

equipes e a disposição dos usuários acompanhados; foram incluídos usuários de 

serviços de saúde que estão sendo acompanhados pelo consultório na rua no 

município de Recife-PE, maiores de 18 anos e que apresentaram condições físicas e 

psíquicas para responder aos questionamentos e foram excluídos os usuários que 

se negaram a responder aos questionamentos e não apresentaram condições 

físicas e psíquicas. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A).  

Antes de começar a coleta de dados, tivemos que entender como a secretaria 

de saúde se organizava, para compreender a geografia da distribuição das Regiões 

Político Administrativas (RPA) e os Distritos Sanitários (DS) . 

Recife, capital do Estado de Pernambuco, situa-se no litoral nordestino e 

ocupa uma posição central, a 800 km das outras duas metrópoles regionais, 

Salvador e Fortaleza. Apresenta uma superfície territorial de 218,4 km2 e limita-se 

ao norte com as cidades de Olinda e Paulista, ao sul com o município de Jaboatão 

dos Guararapes, a oeste com São Lourenço da Mata e Camaragibe e a leste com o 

Oceano Atlântico.  

Com uma composição territorial diversificada: morros - 67,43%, planícies - 

23,26%, áreas aquáticas - 9,31%, Zonas Especiais de Preservação Ambiental 

(ZEPA) - 5,58%, a cidade está dividida em 94 bairros aglutinados em 6 RPA. 

Para o setor de saúde, é distribuído em 8 DS, para melhor organização 

administrativa de saúde hoje não é dividida igual às RPAs. O DS I, VI e VIII são os 

que têm eCR, pois o DS I é onde se localiza a maior parte da população em situação 

de rua e os DS VI e VIII tem uma grande movimentação de pessoas. 

As eCR não tem uma distribuição própria de serviço para a essa população, 

são utilizados os serviços que a rede de saúde oferece, para o começo da inserção 

da população na sociedade. 
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A coordenação do CnaR disponibilizou a Rede de Saúde de cada distrito que 

as eCR trabalham, conseguimos identificar os serviços mais utilizados a partir das 

coletas de dados e os serviços que mais acolhem a população em situação de 

vulnerabilidade.  

Figura 01. Rede de Saúde do Distrito Sanitário I 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde da Cidade do Recife, 2017. 
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Figura 02. Rede de Saúde do Distrito Sanitário VI 
 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde da Cidade do Recife, 2017. 
 

Figura 03. Rede de Saúde do Distrito Sanitário VIII 
 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde da Cidade do Recife, 2017. 
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Logo depois de conhecer os dispositivos disponíveis para essa população e a 

organização da rede de saúde para os sujeitos em situação de vulnerabilidade, foi 

realizada as coletas de dados. Para começar essa etapa do estudo foi necessário 

sair algumas semanas com as eCR conhecer o território e para depois realizar as 

entrevistas. 

Os usuários precisava se sentir seguros com as entrevistas e esse elo de 

confiança era traçado com os profissionais que conseguia me introduzir com os 

usuários e assim conseguir realizar as entrevistas, os nomes dos usuários foram 

modificados para assegurar o anonimato dos colaboradores. 

Foram realizados nove entrevistas utilizando um questionário semiestruturado 

(APÊNDICE B), quatro mulheres e cinco homens, sendo duas entrevistas não sendo 

utilizada no estudo, pois se negaram a responder muitas das perguntas e não quis 

assinar o TCLE.  

Seguindo Critelli (1996), as entrevistas foram transcritas fidedignamente, com 

seus vícios de linguagens e observando todas as informações antes, durante e 

depois das entrevistas para enriquecer o estudo.   

Logo após, para que a narrativa tivesse sentido as normas, foram realizado 

algumas alterações literárias (APÊNDICE C), mas sem sofrer sentido no que foi 

compreendido por eles do que está sendo questionado.  

Para darmos continuidade, as narrativas foram revisadas algumas vezes para 

conseguimos identificar e distinguir temas para compreender o cuidado e o estar no 

mundo.  Houve três tematizações: Cuidado e situação de rua; Itinerário terapêutico; 

e CnaR facilitando o acesso aos serviços. 

 Com a elaboração dos Quadros 01 e 02 melhorou a visualização das 

temáticas por cada usuário entrevistado, facilitando para análise dos resultados. 

Para a o Cuidado e situação de rua foi utilizado à cor vermelha, Itinerário terapêutico 

a cor verde e CnaR facilitando o acesso aos serviços a cor azul, outras temáticas 

foram encontradas nas narrativas a cima, mas essas são comuns a todos os 

colaboradores e atente aos objetivos do estudo. 
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Quadro 01. Categorização das narrativas das colaboradoras  

Antônia Joaquina Maria Alice 

Cuidado para mim 

é aquela pessoa 

ser cuidada pela 

outra, o cuidado 

tem que vim de 

outra pessoa. 

Cuidado, amor 

pelo próximo; eu 

estou me sentindo 

sendo cuidada por 

vocês [Consultório 

na Rua], vocês 

estão me dando 

forma, estou 

parando mais com 

a bebida. Cuidado 

é outra pessoal me 

fazendo voltar a 

socialização, 

voltando para 

sociedade, sair da 

rua, e é o que 

quero, sair da rua. 

Tive acesso ao 

serviçode saúde 

faz muitos anos, na 

minha 

adolescência tirei 

os documentos no 

posto de saúde do 

Jordão subindo a 

ladeira. Acho que o 

cuidado nesse 

serviço do 

consultório na rua 

se dá quando eles 

estão me 

resgatando de uma 

vida diferente, a 

ser uma dona de 

Cuidado é 

importante, cuidar 

da gente mesmo e 

cuidar das pessoas 

que está ao lado, 

agora como é esse 

cuidado eu não sei 

explicar.Quando o 

Consultório na Rua 

começou a cuidar 

de mim, foi quando 

eu fiquei muito 

doente e quase 

morri. Eles 

acompanham a 

minha saúde até 

hoje. O CnaR 

cuida, faz muito 

anos que estou 

com eles. Os 

serviços que tive 

acesso nesses 

anos 

acompanhada pelo 

CnaR foi as UPA’s, 

Policlínica de 

afogados, USF do 

Pilar.  Fiz exame e 

tratamento de 

Tuberculose, perdi 

o pulmão. Depois 

fiz exame e 

descobrir que 

tenho anemia, 

fiquei internada no 

Hospital Dom 

Helder e no 

Hospital Otavio de 

Freitas, por causa 

do pulmão fiquei 

Cuidado que o 

CnaR é muita 

atenção, o que a 

gente precisar eles 

consegui, remédio, 

exame, 

documentos, 

qualquer coisa. 

Eles têm um 

carinho muito 

grande pelos 

moradores de rua, 

chegam aqui e 

sabem conversar, 

dá atenção 

amor.Mas o 

cuidado deles não 

é só coisas que 

precisamos não, é 

o amor que tem 

por todos aqui 

(população de rua). 

Pra mim o cuidado 

vem primeiramente 

de Deus e segundo 

do consultório na 

rua, eles são 

tudo.Não tenho 

acesso aos 

serviços de saúde, 

é o maior sacrifício 

para conseguir 

marcar. Com o 

CnaR é mais fácil, 

eles já conseguem 

marcar as coisas 

para a gente; se 

eles não 

conseguem hoje, 

acabam 

Cuidado para mim 

é cuidar da saúde, 

ter atenção, ver, 

conversar. Às 

vezes, tenho mais 

atenção dos outros 

do que da minha 

filha. Ela não me 

dá atenção, fico 

desprezada, só 

tenho Deus e mais 

ninguém.Não tive 

acesso ao serviço 

de saúde, descobri 

meus problemas 

quando tive minha 

menina. Passei um 

tempo fazendo 

acompanhamento 

mesmo morando 

na rua, depois fui 

para o abrigo e lá 

também exigia me 

tratar, me levavam 

pro IMIP. Depois 

que conheci o 

CnaR fiz exame 

para tuberculose e 

o tratamento de 06 

meses.O cuidado 

que o Consultório 



25 
 

casa, ter minhas 

coisinhas. Tenho 

usado alguns 

serviços de saúde, 

o Posto do Jardim 

Jordão e o CAPS 

AD que começou 

agora. 

 

com as sequelas. 

O CnaR tem 

pontos positivos, 

cuida dos 

moradores de rua, 

leva pra medico, 

acompanha ao 

médico. Seja para 

consultas ou 

internação em 

hospitais, fica 

sempre 

acompanhando. 

Sem o serviço do 

consultório na rua 

não ia conseguir 

atendimento na 

saúde, é através 

deles que a gente 

consegue fazer 

tudo, de 

medicação a 

exames. 

 

 

 

conseguindo na 

outra semana, eles 

lutam muito pelos 

moradores de rua. 

Estou grávida de 

04 meses, e o 

CnaR vai marcar 

um médico para 

começar a fazer o 

Pré natal na USF 

daqui. Eu fiz o 

teste de gravidez 

da farmácia e 

depois fiz o de 

sangue, sozinha 

mesmo. Antes 

disso fiz vários 

exames quando 

estava indo para o 

Atitude, mas agora 

quem me ajuda é o 

CnaR. Os serviços 

de saúde que 

utilizei foram a 

USF, IMIP e 

Hospital Otavio de 

Freitas. 

 

 

na Rua nós dar é 

ótimo ajuda 

demais, por que 

primeiramente 

Deus e depois o 

CnaR, se não 

fosse eles estaria 

só, pois minha 

família não liga, 

quem me ajuda é 

eles, eu agradeço 

muito, 

primeiramente a 

deus segundo a 

eles. Quem estar 

me ajudando a 

retomar os 

tratamentos é o 

CnaR.Com o CnaR 

é mais fácil 

remarcar, eles já 

conseguirame vou 

voltar para a fazer 

o tratamento de 

HIV. 

Fonte: SANTOS, 2017. Dados da pesquisa. 
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Quadro 02. Categorização das narrativas dos colaboradores 

Carlos Daniel Francisco 

O cuidado pra mim vem 

primeiramente de Deus, 

depois vem minha esposa 

(só a gente mora na rua, e 

agora ela está grávida) e 

o CnaR. O CnaR oferece 

muito cuidado; Dá 

carinho, afeto, conversar 

com a gente, coisa que 

com outras pessoas da 

sociedade não faz. Não 

tenho o que falar do 

consultório, em tudo me 

dá apoio e carinho, no que 

precisar tendo dá e se não 

tiver arruma. Para ter 

acesso a saúde no 

começo conseguia ir com 

o apoio do Atitude, mas o 

consultório na rua acho 

que é melhor.  Com a 

ajuda do CnaR consegui 

frequentar doisCAPS, no 

Ipsep e Imbiribeira, eles 

que conseguiram o 

encaminhamento. 

Também fui para USF 

fazer o cartão do SUS, 

mas atendimento ainda 

não. 

Agora o cuidado em 

saúde é comer nos 

horários e dormir bem, 

hoje em dia não durmo 

bem, não sei se é por 

causa do cigarro ou por 

preocupação, durmo na 

marquise do aeroporto. 

Quando comecei com 

meus problemas de 

saúde, achei melhor sair 

de Gaibu e vim pra Recife. 

Deixei a chave com um 

rapaz que tomava conta 

da comunidade e sai para 

ver se conseguia cuidar 

da minha saúde. Quando 

já estava na rua minha 

urina travou e fui pra a 

Policlínica do Ibura, 

colocaram um dreno que 

fiquei por 05 meses, não 

voltei para minha casa e 

não tinha noticia nenhuma 

do rapaz, quando voltei 

para Gaibu ele tinha 

vendido minha casa e 

quem comprou não quis 

devolver, só se eu 

pagasse o dinheiro de 

volta, fiquei na rua. Isso 

tudo aconteceu antes de 

conhecer o consultório na 

rua, mas depois que 

comecei a ser 

acompanhado pelo CnaR 

estão me levando para 

muitos lugares, ainda não 

resolveram nada também. 

Marcaram outras vezes, 

Cuidado para mim é 

quando uma pessoa tem 

acolhimento, por que a 

gente mora na rua e 

quando está chovendo 

vamos correndo para um 

canto para não ficar 

doente, não pegar uma 

pneumonia. Às vezes a 

gente bebi e acaba 

dormindo na chuva ou no 

meio da rua, mas alguns 

comerciantes vem e 

acorda a gente para não 

ficar doente e não 

acontecer um acidente, 

eles dão comida.Tive 

acesso ao serviço de 

saúde quando fui para o 

Hospital da Mirueira, por 

causa do álcool. Lá tem 

acolhimento para pessoas 

alcoólatras, fica pro lado 

de Prazeres. Só precisei 

até agora desse 

acolhimento para cuidar 

do meu problema com 

álcool.Não fiz exames 

antes de conhecer o 

consultório na rua e nem 

depois, nunca pedi nada 

disso para eles, porém sei 

que já tenho 47 anos e já 

preciso fazer o exame de 

próstata. Mesmo sem 

pedir nenhum exame ou 

consulta para o médico, o 

CnaR já fizeram meu 

cartão SUS. O consultório 

na rua cuida bem da 
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mas sempre acontecia 

alguma coisa e não 

vinham me buscar. Faz 

dois meses que estou 

com eles, mas conheço-

os há mais tempo. Eles 

falaram que iam cuidar de 

mim, mas já estava 

encaminhado para o 

abrigo. A assistente social 

me levou pro Centro POP 

e de lá fui encaminhado 

para o Abrigo. 

gente, eles pegam para 

levar para o acolhimento, 

se for preciso para 

internar, as conversas.O 

CnaR sempre vem aqui, a 

gente fica mais na frente 

do posto policial, acabei 

de me lembrar que já fui 

para o IMIP, fiquei 

internado lá, estava 

vomitando muito e o CnaR 

preferiu me levar para 

emergência. 

Fonte: SANTOS, 2017. Dados da pesquisa. 

 

 A próxima etapa foi a análise dos resultados e discussão relacionando as 

narrativas com o que estar na literatura de Heidegger, Arendt e Boff; e relacionando 

também a Rede em Saúde no papel do cuidado da população em situação de 

vulnerabilidade.  

4.3. Materiais 

  Para que o estudo fosse realizado, utilizamos alguns materiais para facilitar o 

armazenamento das informações. Para as entrevistas aplicamos os questionários 

utilizando como apoio pranchetas, canetas, papeis e um gravador digital, depois as 

entrevistas foram transferidas para um Compact Disc (CD), para as transcrições dos 

dados manuseamos o programa processador de textos amplamente equipado.  

4.4. Considerações Éticas 

 O estudo seguiu os preceitos da bioética dispostos na Resolução Nº 

466/2012. Foi solicitada a carta de anuência à Secretaria da Saúde do Recife - PE. 

O projeto foi submetido à apreciação ética pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e foi 

aprovado com o número do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 

(CAAE) 65511517.5.0000.5208. As coletas de dados só começaram após a 

aprovação do Comitê de Ética. 
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5 ANÁLISE E RESULTADOS 

 

 A partir da coleta dos dados dos colaboradores foi possíveis subdividir temas 

para compreensão e chegar ao objetivo da pesquisa que foi compreensão do 

cuidado em saúde dos sujeitos em situação de vulnerabilidade atendidos pelo 

dispositivo Consultório na Rua, no município de Recife - PE. A situação de rua e sua 

relação com o cuidado se fazem presente nas suas falas e eles não conseguem 

separar sua atual situação com a relação do cuidar e da onde recebem o cuidado, 

por isso essa é o primeiro tema das narrativas.  Mesmo não estando em tratamento, 

todos tem um itinerário terapêutico e acaba sendo ligado às eCR. Este se faz como 

sendo o facilitador do ingresso nos dispositivos de saúde e sua transição entre 

outras redes não sendo da saúde, como, por exemplo, a articulação com a Rede de 

assistência social.  

5.1.Cuidado e situação de rua 

 

As narrativas foram produtivas para analisar a relação das pessoas em situação 

de vulnerabilidade e o cuidado. Assim foi possível compreender diante das falas que 

tornaram sua casa a rua tem o entendimento de cuidado não como uma questão de 

zelo, e sim como o ato de cuidado se faz no mundo. 

Vejamos a seguir aos relatos, para a compreensão do entendimento dos sujeitos 

para o cuidado e a rua:  

Cuidado para mim é aquela pessoa ser cuidada pela outra, o cuidado 
tem que vim de outra pessoa. Cuidado, amor pelo próximo; eu estou 
me sentindo sendo cuidada por vocês [Consultório na Rua], vocês 
estão me dando forma, estou parando mais com a bebida. Cuidado é 
outra pessoal me fazendo voltar à socialização, voltando para 
sociedade, sair da rua, e é o que quero, sair da rua (Antônia). 

O cuidado pra mim vem primeiramente de Deus, depois vem minha 
esposa (só a gente mora na rua, e agora ela está grávida) e o CnaR. 
O CnaR oferece muito cuidado; Dá carinho, afeto, conversar com a 
gente, coisa que com outras pessoas da sociedade não faz. Não 
tenho o que falar do consultório, em tudo me dá apoio e carinho, no 
que precisar tendo dá e se não tiver arruma (Carlos). 

Cuidado é importante, cuidar da gente mesmo e cuidar das pessoas 
que está ao lado, agora como é esse cuidado eu não sei explicar 
(Joaquina). 
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O cuidado vem de como se trata, como é tratado e como é visto, é um misto 

de coisas ao seu redor. E seu olhar para o cuidado tem similaridade por sua 

situação de vulnerabilidade, as pessoas em situação de rua precisam ser vista para 

ser cuidadas e dessa forma muitas entendem o cuidado mais como uma atividade 

do que um comportamento. 

Segundo Boff (1999, p. 22) que o “cuidar é mais que um ato, é uma atitude” e 

entendendo que a compreensão do cuidado vem sendo estudada há vários anos e 

conseguimos estabelecer conhecimento a parti das falas dos colaboradores o que 

ele e outros escritores falam. 

Mas cuidado como constituição fundamental existencial do dasein do 
homem no sentido de Ser e tempo é, nada mais nada menos, do que 
o nome de toda essência do Dasein, uma vez que este é sempre já 
apontado para algo que se lhe mostra e, como tal, é absorvido 
constantemente, desde o início, sempre num relacionamento 
qualquer, em cada caso, como aquilo que se lhe mostra. Assim 
também todos os modos de relacionamentos ônticos, seja dos 
amantes, dos que odeiam, do cientista natural objetivo, etc., estão 
igualmente fundamentados em tal ser-no-mundo como cuidado 
(HEIDEGGER, 2001, p.240). 

 

Diferente de alguns colaboradores, Boff mostra que tem uma relação com 

envolvimento para estabelecer uma ação do cuidado, levando um posicionamento 

do outro para que o próximo seja cuidado. Já para Heidegger, o cuidado é muito 

mais que uma técnica, é o envolvimento do seu estar no mundo, é ver o outro o que 

realmente quer e dar as possibilidades para que o outro se cuide, assim nas falas 

dos colaboradores não a uma separação entre o cuidado e o que o as eCR realizam. 

Para além do cuidar de si, é possível encontrar nas narrativas a relação do 

cuidado que a população em situação de vulnerabilidade encontra no outro, em 

especial nas eCR, que conseguem ampliar a relação saúde-doença,o bem estar e 

realizar atividades com outras questões que podem influenciar na saúde do usuário 

sem necessariamente ser uma questão de saúde. Assim foi possível analisar a 

narrativa que além de compreender o cuidar de si, e ver a importância das eCR 

estão proporcionando.    

Cuidado que o CnaR é muita atenção, o que a gente precisar eles 
consegui, remédio, exame, documentos, qualquer coisa. Eles têm um 
carinho muito grande pelos moradores de rua, chegam aqui e sabem 
conversar, dá atenção amor. Mas o cuidado deles não é só as coisas 
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que precisamos não, é o amor que tem por todos aqui (população de 
rua). Pra mim o cuidado vem primeiramente de Deus e segundo do 
consultório na rua, eles são tudo (Maria). 

O CnaR oferece muito cuidado; Dá carinho, afeto, conversar com a 
gente, coisa que com outras pessoas da sociedade não faz. Não 
tenho o que falar do consultório, em tudo me dá apoio e carinho, no 
que precisar tendo dá e se não tiver arruma (Carlos). 

Acho que o cuidado nesse serviço do consultório na rua se dá 
quando eles estão me resgatando de uma vida diferente, a ser uma 
dona de casa, ter minhas coisinhas (Antônia). 

Arendt (2016) indica que o homem está inserido na sociedade a partir do seu 

posicionamento e a partir da relação de abertura do outro ver sua compreensão de 

mundo. Então, se a população em situação de rua não consegue ter voz e ser vista 

pela sociedade como foi visto nas narrativas, entendemos que não podem ser 

cuidados, é necessário que sejam vistos e ouvidos como realmente são para poder 

ser cuidados, ser atendidos como um todo e não por meio de uma relação de 

objetificação apenas para realização de um trabalho profissional.  

Na ação e no discurso, os homens mostram quem são, revelam 
ativamente suas identidades pessoais e singulares, e assim 
apresentam-se ao mundo humano, enquanto suas identidades físicas 
são reveladas, sem qualquer atividade própria, na conformação 
singular do corpo e no som singular da voz. Esta revelação de 
‘quem’, em contraposição a ‘o que’ alguém é — os dons, qualidades, 
talentos e defeitos que alguém pode exibir ou ocultar — está implícita 
em tudo o que se diz ou faz (ARENDT, 2008, p.192) 

O âmbito político como tal contrasta na forma mais aguda possível 
com nosso domínio privado, em que, na proteção da família e do lar, 
tudo serve e deve servir para a segurança do processo vital. É 
preciso coragem até mesmo para deixar a segurança protetora de 
nossas quatro paredes e adentrar o âmbito político, não devido aos 
perigos específicos que possam estar à nossa espreita, mas por 
termos chegado a um domínio onde a preocupação para com a vida 
perdeu sua validade. A coragem é indispensável porque, em política, 
não a vida, mas sim o mundo está em jogo (ARENDT, 2005, p 203). 

 Como reforça Arendt (2005.), a política tratando-se do impulso para a vida 

coletiva, e que é essencial da vida humana se faz no espaço entre as pessoas, esse 

espaço onde o outro pode se comunicar, onde acontece a participação do indivíduo 

na comunidade, até mesmo se suas opiniões forem diversas, mas que todos 

consigam ter voz e vez e assim quem está dentro inserida dentro da comunidade 

consegue ser político. 
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 Então como o cuidado está ligado a sua situação de vulnerabilidade e ao 

cuidar do CnaR, a situação de utilização do espaço público como moradia pode ser 

um grupo para que os outros como forma política, como Arendt mostra enxerguem 

mais do que seu estar na rua e sim como maneira de participação dessa 

comunidade. Deste modo o espaço público é a maneira mais simples e que todos 

podem aproveitar como espaço de convivência. 

5.2.Itinerário terapêutico 

Os usuários conseguem transitar por vários dispositivos de saúde com a 

ajuda da eCR. Eles podem ser referenciados ou referenciar os usuários para os 

serviços e conseguem ter um acompanhamento do começo ao fim de um tratamento 

e mesmo depois do termino fica acompanhado pelas eCR, para não perder o 

vínculo. 

Quando comecei com meus problemas de saúde, achei melhor sair 
de Gaibu e vim pra Recife. Deixei a chave com um rapaz que tomava 
conta da comunidade e sai para ver se conseguia cuidar da minha 
saúde. Quando já estava na rua minha urina travou e fui pra a 
Policlínica do Ibura, colocaram um dreno que fiquei por 05 meses, 
não voltei para minha casa e não tinha noticia nenhuma do rapaz, 
quando voltei para Gaibu ele tinha vendido minha casa e quem 
comprou não quis devolver, só se eu pagasse o dinheiro de volta, 
fiquei na rua (Daniel). 

Não tive acesso ao serviço de saúde, descobri meus problemas 
quando tive minha menina. Passei um tempo fazendo 
acompanhamento mesmo morando na rua, depois fui para o abrigo e 
lá também exigia me tratar, me levavam pro IMIP. Depois que 
conheci o CnaR fiz exame para tuberculose e o tratamento de 06 
meses (Alice). 

Os serviços que tive acesso nesses anos acompanhada pelo CnaR 
foi as UPA’s, Policlínica de afogados, USF do Pilar.  Fiz exame e 
tratamento de Tuberculose, perdi o pulmão. Depois fiz exame e 
descobrir que tenho anemia, fiquei internada no Hospital Dom Helder 
e no Hospital Otavio de Freitas, por causa do pulmão fiquei com as 
seqüelas (Joaquina). 

 Essa articulação e movimentação do usuário por todos esses dispositivos se 

dá pela Rede de Saúde que o município proporciona. Na Figura 01, 02 e 03 é 

possível identificar as possibilidades de dispositivos que as eCR podem encaminhar, 

dependendo da necessidade e demanda dos usuários, além desses também a 

possibilidade de continuação do cuidado nos Hospitais Gerais que em sua maioria 

se localiza no DS I. 
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 Através das narrativas, alguns usuários utilizam serviços de outros distritos, 

por isso os serviços são interligados e a regulação de saúde pode encaminhar 

dentro da sua área de moradia ou para um lugar próximo, e em algumas situações 

tem dispositivo que dispõe de um serviço só está disponibilizada no local, por isso é 

notável se trabalhem em Rede, com referência e contra referência pra que tenha 

sentido o cuidado continuado desses usuários. 

A rede de atenção é descrita como a organização de todos os pontos 
de atenção (serviços, unidades de saúde e ações) em torno do 
objetivo comum de fornecer o adequado cuidado a uma determinada 
população, por isso a ideia de redes estratégicas (MENDES, 2010 p 
2300). 

A Rede de Saúde dos Distritos Sanitários conseguem abranger todo o seu 

território da cidade do Recife, tendo essa Rede estruturada para a população não 

sendo necessário ser criada uma para a População em situação de rua. O papel da 

inserção dessa população nas Redes existente fica a cargo do CnaR, que através 

das demandas comum pela situação de vulnerabilidade tem serviços que transitam 

com mais freqüência, que são os dispositivos que realizam tratamento e 

acompanhamento para Tuberculose, HIV, Transtornos Mentais, abuso de 

substancias psicoativas, ferimentos e vulnerabilidades sociais. 

Esses dispositivos funcionam como prioritários para articulação dos 

acompanhamentos dos usuários do CnaR . Ainda há uma resistência de alguns 

profissionais da Rede existente por atribuir a condição do sujeito como algo que 

interfira no cuidado. Para inserir a população em situação de vulnerabilidade na 

Rede de Saúde não necessariamente precisa ter um serviço especializado, é 

preciso ter profissionais de saúde sensibilizados para a continuação do cuidado. 

Se para cada tipo de população e especificidades diferente houvesse uma 

Rede diferente, isso iria contra o que foi pensando por Mendes (2011) que todos os 

serviços estariam organizados para atender uma população de um determinado 

território e não por especificidades, teríamos um serviço de saúde fragilizado e 

fragmentado. 

Começou-se a pensar em redes de atenção à saúde, pois o serviço era 

fragmentado, trabalhavam isoladamente e o usuário não tinha assistência na lógica 

interdisciplinar e tão pouca uma atenção à saúde continuada. 
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A fragmentação é um problema para a saúde coletiva e está 
presente em diferentes países. Isso acontece por causa da 
segmentação do sistema de saúde; a descentralização; os 
programas por patologia; a separação dos serviços de saúde pública 
dos serviços de atenção às pessoas; modelo de atenção (modelo da 
vigilância da saúde, médico hegemônico, campanhista sanitarista); e 
demais fatores que causam a fragmentação (SILVA, 2011, p 2754). 

Para promover a efetivação dos princípios do SUS que propõem a 

universalidade, equidade e integralidade dos serviços de saúde, faz-se necessário 

que estes serviços sejam conhecidos pela população. A população precisa ser 

esclarecida quanto aos serviços disponíveis, sua finalidade, forma de acesso e 

qualidade da assistência prestada. 

 

5.3. CnaR facilitando o acesso aos serviços 

 

Os usuários a partir de suas narrativas sinalizam que não conseguem 

enxergar o acolhimento do SUS a partir dos outros dispositivos de saúde. Muitos 

acham que é por causa da sua aparência, por que são taxados como drogados ou 

como criminosos só por estar morando na rua, e muitas vezes não são bem 

atendidos nos espaços ou por que os profissionais não acreditem que eles vão 

seguir as instruções para um tratamento por exemplo.  

 O CnaR parece ser visto como o único que faz esse acolhimento e realiza o 

que é preconizado na Política Nacional de Humanização (PNH) no SUS, onde uma 

das principais diretrizes que é utilizado é o Acolhimento e a Clínica ampliada e 

compartilhada, dando autonomia para o usuário de como será seu envolvimento 

tanto no CnaR como em outros dispositivos.  O CnaR se apresenta como esse 

facilitador para outros serviços, como podemos ver nas suas narrativas: 

 

O CnaR tem pontos positivos, cuida dos moradores de rua, leva pra 
medico, acompanha ao médico. Seja para consultas ou internação 
em hospitais, fica sempre acompanhando. Sem o serviço do 
consultório na rua não ia conseguir atendimento na saúde, é através 
deles que a gente consegue fazer tudo, de medicação a exames 
(Joaquina). 
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Quem estar me ajudando a retomar os tratamentos é o CnaR. Com o 
CnaR é mais fácil remarcar, eles já conseguiram e vou voltar para 
fazê-la o tratamento de HIV (Alice). 

Não tenho acesso aos serviços de saúde, é o maior sacrifício para 
conseguir marcar. Com o CnaR é mais fácil, eles já conseguem 
marcar as coisas para a gente; se eles não conseguem hoje, acabam 
conseguindo na outra semana, eles lutam muito pelos moradores de 
rua. Estou grávida de 04 meses, e o CnaR vai marcar um médico 
para começar a fazer o Pré natal na USF daqui (Maria). 

 O que está preconizado em algumas políticas e portarias parece que não vem 

sendo utilizado nos serviços de saúde no território pesquisado, assim limita o acesso 

desses usuários a saúde. O CnaR traz essa retomada do cuidado, mais para isso é 

necessário que os outros serviços também sejam facilitadores para que todos sejam 

assistido de forma única. Nas palavras de Boff podemos enxergar o quanto o serviço 

é tecnicista e não consegue se moldar as possibilidades de outros. 

Um descuido, descaso, abandono, numa palavra a falta de cuidado. 
Há um descuido e em descaso pela coisa pública. Face a esta 
situação de falta de cuidado, muitos se rebelam. Fazem de sua 
prática e de sua fala permanente contestação. Mas sozinhos sentem-
se impotentes para apresentar uma saída libertadora, Perderam a 
esperança. Outros têm fé e esperança. Mas propõe remédios 
inadequados aos sintomas de uma doença coletiva (BOFF, 1999, p. 
200) 

Segundo a PNAB 2011, é de responsabilidade pela atenção à saúde da 

população em situação de rua como de qualquer outro cidadão é de todo e qualquer 

profissional do Sistema Único de Saúde (SUS), mesmo que ele não seja 

componente de eCR. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Na compreensão do cuidado em saúde dos sujeitos em situação de 

vulnerabilidade que são acompanhados pelo CnaR do Recife, conseguimos 

identificar como o serviço está estruturado no município da cidade do Recife. Além 

disso, foi também possível observar que não existe estruturada uma Rede de 

Atenção à saúde para a população. O programa do CnaR desempenha um papel 

central na inserção dos sujeitos nos dispositivos do sistema de saúde. 

A partir das narrativas foi possível identificar a importância que o CnaR possui 

para os sujeitos em situação de vulnerabilidade. O acolhimento realizado possibilita 

abordar temas que antes nunca desenvolvido com essa população. Em algumas 

narrativas foi evidente a mudança dos sujeitos antes e depois das intervenções eCR, 

o acompanhamento se torna fundamental em todo esse processo.  

Constatou-se ainda que existe uma compreensão singular de cuidado pelos 

por esse grupo de usuários, seja o cuidado exercido pelos os usuários ou como o 

trabalho realizado pelas eCRs. Porém, há uma dificuldade na oferta de serviços para 

essa população, ficou claro que alguns dispositivos não conseguem compreender o 

seu papel como formador do cuidado para esses sujeitos. 

Por fim, destaca-se a necessidade de realização de mais estudos sobre a 

temática, na expectativa de contribuir para o melhor atendimento e qualificação dos 

profissionais de saúde para uma maior compreensão do sujeito em situação de 

vulnerabilidade. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Universidade Federal de Pernambuco 

Centro Acadêmico de Vitória 

Núcleo de Nutrição 

Curso Saúde Coletiva 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARA MAIORES DE 18 ANOS OU EMANCIPADOS - Resolução 466/12) 

Convidamos o (a) Sr. (a) para participar como voluntário (a) da pesquisa 
PERSPECTIVAS DO CUIDADO PARA COM SUJEITOS EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE: PROBLEMATIZANDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE A 
PARTIR DO CONSULTÓRIO NA RUA NA CIDADE DO RECIFE, que está sob a 
responsabilidade do (a) pesquisador (a) Darlindo Ferreira de Lima, endereço: Centro 
Acadêmico de Vitória/UFPE - R. Alto do Reservatório, S/n - Bela Vista, Vitória de Santo 
Antão - PE, 55608-680, E-mail: darlindo_ferreira@hotmail.com. Telefone: 81- 35233351. 
Também participam desta pesquisa os pesquisadores: Amanda Rodrigues Lima dos 
Santos E-mail: amandarlima07@gmail.com Telefones para contato: (81) 997868438 e 
está sob a orientação do pesquisador supracitado. 

Caso este Termo de Consentimento contenha informações que não lhe sejam 
compreensíveis, as dúvidas podem ser tiradas com a pessoa que está lhe entrevistando 
e apenas ao final, quando todos os esclarecimentos forem dados, caso concorde com a 
realização do estudo pedimos que rubrique as folhas e assine ao final deste documento, 
que está em duas vias, uma via lhe será entregue e a outra ficará com o pesquisador 
responsável. 

Caso não concorde, não haverá penalização, bem como será possível retirar o 
consentimento a qualquer momento, também sem nenhuma penalidade. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 
➢ Descrição da pesquisa: A pesquisa tem como objetivo central analisar a compreensão do 

cuidado em saúde dos sujeitos em situação de vulnerabilidade atendidos pelo dispositivo 
Consultório na Rua, no município de Recife - PE 

➢ A sua participação será em responder a uma entrevista que poderá durar cerca de 40 
minutos, em contato único.  

➢ Como possível risco, poderá ocorrer algum constrangimento ao voluntário por talvez não 
querer ou não saber responder as perguntas, entretanto, como forma de amenizar tal 
risco, a entrevista será realizada de forma individual e reservadamente. 

➢ Os benefícios consistem o conhecimento próprio do sujeito sobre questões levantadas na 
coleta de dados, o um dos produtos da pesquisa é a rede de atenção à saúde à 
população em situação de vulnerabilidade. Eles poderão conhecer quais os serviços que 
eles têm disponíveis, como ocorre o acesso ao mesmo. 

 
Todas as informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas 

apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos 
voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo 
sobre a sua participação. Os dados coletados nesta pesquisa (instrumentos de coleta, 
gravações e transcrições de entrevistas), ficarão armazenados em (Pasta de arquivos e 
computador pessoal), sob a responsabilidade dos pesquisadores, no endereço acima 
citado, pelo período de mínimo 05 anos.  

Nada lhe será pago e nem será cobrado para participar desta pesquisa, pois a 
aceitação é voluntária, mas fica também garantida a indenização em casos de danos, 

mailto:suzanaom@hotmail.com
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comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial 
ou extrajudicial. Se houver necessidade, as despesas para a sua participação serão 
assumidas pelos pesquisadores (ressarcimento de transporte e alimentação). 

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 
consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no 
endereço: (Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, 
Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br). 

 

_________________________________________  

(Assinatura do pesquisador) 
 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO 
VOLUNTÁRIO (A) 

 

Eu, _ , CPF ___________ , abaixo assinado, após a 
leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a oportunidade de 
conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, 
concordo em participar do estudo PERSPECTIVAS DO CUIDADO PARA COM 
SUJEITOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE: PROBLEMATIZANDO A 
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE A PARTIR DO CONSULTÓRIO NA RUA NA CIDADE 
DO RECIFE, como voluntário (a). Fui devidamente informados (a) e esclarecido (a) pelo 
(a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 
possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que 
posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 
penalidade (ou interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento). 
 

 

Local e data ________ _ ________________________ 
 
Assinatura do participante:_____________________________ 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa 
E o aceite do voluntário em participar.  (02 testemunhas não ligadas à equipe de 

pesquisadores): 

Nome: Nome: 

Assinatura: Assinatura: 
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APÊNDICE B – Questionário Semiestruturada 

Dados de identificação 

Nome:  

Nome Social: 

Sexo: 

Gênero:  

Data de Nascimento:  

Escolaridade:  

Ocupação:  

Tempo de situação de Rua:  

 

Entrevista 

1. O que é Cuidado para você? 

2. De que forma você teve acesso ao serviço de saúde? 

3. Como você compreende o Cuidado em saúde nos atendimentos do 

Consultório na Rua? 

4. Quais Dispositivos de saúde que você utilizou através do consultório na rua? 

5. Quais as dificuldades enfrentadas no serviço? 

6. Quais os aspectos positivos do serviço?  

7. Como você avalia a qualidade deste serviço? 
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APÊNDICE C – Narrativas dos Colaboradores 

Narrativa de Carlos (mais de 06 anos na Rua): 

O cuidado pra mim vem primeiramente de Deus, depois vem minha esposa (só a 

gente mora na rua, e agora ela está grávida) e o CnaR. O CnaR oferece muito 

cuidado; Dá carinho, afeto, conversar com a gente, coisa que com outras pessoas 

da sociedade não faz. Não tenho o que falar do consultório, em tudo me dá apoio e 

carinho, no que precisar tendo dá e se não tiver arruma. Vem em outro dia, está 

junto, tudo isso influi.  

 Para ter acesso a saúde no começo conseguia ir com o apoio do Atitude, mas 

o consultório na rua acho que é melhor. O atitude virou uma bagunça, tem muito 

noiado e só sou cachaceiro. Hoje quem me acompanha é o Consultório na Rua. 

 Com a ajuda do CnaR consegui frequentar doisCAPS, no Ipsep e Imbiribeira, 

eles que conseguiram o encaminhamento. Também fui para USF fazer o cartão do 

SUS, mas atendimento ainda não. 

 As dificuldades que encontro não é de marcação de consulta, sinto dificuldade 

na aposentadoria. No CAPS queriam encaminhar para tirar aposentadoria, mas não 

quis, tive um acidente de moto e fiquei com problema de saúde na perna e no 

calcanhar, perdi os dentes da frente e uma parte da língua. Não queria antes por 

causa das drogas, não vou mentir para a senhora sou usuário, não minto pra 

ninguém, nem pra polícia militar e nem pra Jesus. Sou usuário e minha dificuldade é 

na questão familiar.  

 Queria agradecer ao pessoal do consultório na rua e são gente ótima e to 

sem palavras, eles ajudam muito. Não demoram a voltar, estar sempre no nosso pé 

aperreando. Nunca deixa de estar com a gente. Nota 10 para o serviço deles, eles 

tem muita humildade. 

Narrativa de Daniel (Quase 01 ano na Rua): 

Cuidado pra mim é quando a pessoa marca um encontro e tem que o cuidado 

para não perder o horário. Agora o cuidado em saúde é comer nos horários e dormir 

bem, hoje em dia não durmo bem, não sei se é por causa do cigarro ou por 

preocupação, durmo na marquesa do aeroporto. Tinha uma casa em Gaibu no Cabo 
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de Santo Agostinho. Quando comecei com meus problemas de saúde, achei melhor 

sair de Gaibu e vim pra Recife. Deixei a chave com um rapaz que tomava conta da 

comunidade e sai para ver se conseguia cuidar da minha saúde. Quando já estava 

na rua minha urina travou e fui pra a Policlínica do Ibura, colocaram um dreno que 

fiquei por 05 meses, não voltei para minha casa e não tinha noticia nenhuma do 

rapaz, quando voltei para Gaibu ele tinha vendido minha casa e quem comprou não 

quis devolver, só se eu pagasse o dinheiro de volta, fiquei na rua. 

Vim para o Recife, porque em Gaibu não tinha como eu me cuidar, se desse uma 

crise não tinha SAMU e nem Policia para socorrer. Lá tinha minha casa, mas não 

tinha serviço de saúde, se acontecesse uma emergência não dava tempo de chegar 

aqui no Recife. Preferir está na rua e cuidar da minha saúde e deixar a casa lá 

abandonada, na mão dos outros. 

Depois a assistente social me levou para um abrigo São Francisco de Assis no 

Cabo de Santo Agostinho. Tinha tudo de bom, porém minhas pernas estavam 

inchando e doendo direto, estava com todas as guias para fazer o tratamento, mas a 

assistente social não marcou. Quando perguntava sobre meus exames e volta do 

médico falava que estava resolvendo e não resolveu nada. Comecei a reclamar com 

mais frequência da minha situação de saúde, até eles me levarem para o hospital 

para tirar a sonda e de lá não me deixaram voltar para o abrigo, fiquei na rua 

novamente.  

Isso tudo aconteceu antes de conhecer o consultório na rua, mas depois que 

comecei a ser acompanhado pelo CnaR estão me levando para muitos lugares, 

ainda não resolveram nada também. Marcaram outras vezes, mas sempre acontecia 

alguma coisa e não vinham me buscar. Faz dois meses que estou com eles, mas 

conheço-os há mais tempo. 

Estava sentado na Praça do Jordão, foi quando o consultório na rua chegou 

procurando conversa comigo, isso aconteceu antes das eleições. Eles falaram que 

iam cuidar de mim, mas já estava encaminhado para o abrigo. A assistente social 

me levou pro Centro POP e de lá fui encaminhado para o Abrigo. E do abrigo me 

mandaram para casa, estou entrando nas pequenas causas pra ter minha casa de 

novo, por que o rapaz que vendeu mataram, pois estava fazendo isso com todos lá. 
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Não tenho ninguém, morreu todo mundo. Faz 05 meses que morreram a última 

irmã. Minha mãe eu nem conheci. Tenho filhos, mas não vivi por aqui, estão aqui em 

Pernambuco, mas não tenho contato. 

Desde quando cheguei ao Recife que utilizo o serviço da assistência social. Já os 

serviços de saúde ainda não conseguiram nada concreto, estou esperando o dia dos 

exames e consulta ao médico. Fui para uma consulta na USF do Jordão, sai com os 

encaminhamentos para todos os exames e o CnaR estar tentando marcar os 

exames. Porém ultimamente não estou conseguindo nenhuma consulta médica. 

Então, os serviços que tive acesso foi o Centro POP, Abrigo e Consulta na USF. 

Mesmo estando aqui no Recife, não estou conseguindo acesso aos serviços de 

saúde como achava que iria conseguir. Tomei remédio pra próstata ou foi pros rins, 

não lembro. Mas até agora estou sem saber o que tenho e sem tratamento.  

Acho que minha situação poderia melhorar se estivesse no abrigo, é melhor que 

estar na rua dormindo no chão e estar muito frio. Mas pra está no abrigo e não ter 

assistência à saúde é melhor ficar assim, porque aqui eu consigo correr atrás das 

minhas coisas. Agora se o CnaR garantir que eu indo pro abrigo eles continuam me 

ajudando, eu vou. 

Uma das dificuldades dos serviços é a demora da marcação e não ser atendido. 

Vamos ao posto de saúde e não tem dia certo para atendimento. Fui de encaixe e 

quando chegou lá o médico não quis me atender por que ninguém naquele dia tinha 

faltado à consulta. 

Tem coisas positivas no serviço, pelo menos o consultório na rua me atende 

bem. Agora médico que gosta de colocar dificuldade em tudo, quando sou atendido 

me trata bem, nem que seja a pulso.  

Acho que o serviço do consultório na rua é bom, atende muita gente. As pessoas 

que estão caídas no chão, o CnaR ajuda, procura encaminhar para o médico e 

também o que eles precisam, não é ruim. O CnaR ajuda muita gente.  

 

Narrativa de Maria (Mais de 10 anos) 
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 Cuidado que o CnaR é muita atenção, o que a gente precisar eles consegui, 

remédio, exame, documentos, qualquer coisa. Eles têm um carinho muito grande 

pelos moradores de rua, chegam aqui e sabem conversar, dá atenção amor. Mas o 

cuidado deles não é só coisas que precisamos não, é o amor que tem por todos aqui 

(população de rua). Pra mim o cuidado vem primeiramente de Deus e segundo do 

consultório na rua, eles são tudo. 

 Não tenho acesso aos serviços de saúde, é o maior sacrifício para conseguir 

marcar. Com o CnaR é mais fácil, eles já conseguem marcar as coisas para a gente; 

se eles não conseguem hoje, acabam conseguindo na outra semana, eles lutam 

muito pelos moradores de rua Eles facilitam muito, hoje em dia pra mim a medicina 

está uma merda. Por que a pessoa não consegue uma ficha para arrancar um 

dente, a pessoa morre na rua e não consegue um dentista. E o CnaR conseguem 

com mais facilidade marcar para nós, eles tem o maior carinho. É como Deus disse, 

faz com que que te ajudarei.  

 Estou grávida de 04 meses, e o CnaR vai marcar um médico para começar a 

fazer o Pré natal na USF daqui. Eu fiz o teste de gravidez da farmácia e depois fiz o 

de sangue, sozinha mesmo. Antes disso fiz vários exames quando estava indo para 

o Atitude, mas agora quem me ajuda é o CnaR. Os serviços de saúde que utilizei 

foram a USF, IMIP e Hospital Otavio de Freitas. 

Eu tenho casa em Olinda, eu vivo na rua por que eu gosto. Tenho outros filhos 

que ficam com a minha mãe, na minha casa. As vezes vou visitar eles, passo 03 

dias e depois volto para rua, e as vezes também vou na casa da minha sogra que 

fica no Ipsep. 

Tenho dificuldade de marcação com outros serviços de saúde, já com o CnaR 

não tenho nenhuma dificuldade, estão sempre por aqui. Eles que me ajudam a 

marcar com os outros serviços de saúde, por que se for marcar eu não consigo. 

Não vejo nada de ruim do CnaR, tudo é positivo. Eles já veem acompanhado os 

moradores de rua a muito tempo e eles tem um carinho muito grande por nós. O 

serviço deles é nota 10. O serviço é bom demais.  
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Narrativa de Francisco (27 anos na Rua) 

 

Cuidado para mim é quando uma pessoa tem acolhimento, por que a gente mora 

na rua e quando está chovendo vamos correndo para um canto para não ficar 

doente, não pegar uma pneumonia. Às vezes a gente bebi e acaba dormindo na 

chuva ou no meio da rua, mas alguns comerciantes vem e acorda a gente para não 

ficar doente e não acontecer um acidente, eles dão comida. 

Tive acesso ao serviço de saúde quando fui para o Hospital da Mirueira, por 

causa do álcool. Lá tem acolhimento para pessoas alcoólatras, fica pro lado de 

Prazeres. Só precisei até agora desse acolhimento para cuidar do meu problema 

com álcool. Não fiz exames antes de conhecer o consultório na rua e nem depois, 

nunca pedi nada disso para eles, porém sei que já tenho 47 anos e já preciso fazer o 

exame de próstata. Mesmo sem pedir nenhum exame ou consulta para o médico, o 

CnaR já fizeram meu cartão SUS. 

O consultório na rua cuida bem da gente, eles pegam para levar para o 

acolhimento, se for preciso para internar, as conversas. Além do CnaR vem outras 

pessoas da prefeitura. 

O CnaR sempre vem aqui, a gente fica mais na frente do posto policial, acabei de 

me lembrar que já fui para o IMIP, fiquei internado lá, estava vomitando muito e o 

CnaR preferiu me levar para emergência. 

Não vejo nenhuma dificuldade com o serviço, se a gente quiser tem 100% de 

tratamento. O Consultório na Rua só tem coisa boa. O serviço do Consultório na 

Rua é nota 100. 

Eu acho que o CnaR consegui cuidar de mim pelo que acho que é cuidado, eles 

ajudam não só com a saúde, já conseguiu aposentar um homem aqui, ele estava 

muito doente e foi aposentado. Também gostaria de me aposentar, quando estava 

com meus pais, eles não deixaram, me tiraram do tratamento e me colocaram em 

outro, acho que estava no CAPS em afogados. 

O CnaR é muito bom, eles não demoram para voltar, estiveram aqui semana 

passa e já estão aqui de novo, tem uma que mora aqui perto que sempre vem falar 

com a gente, o atendimento deles é muito bom. Sem o CnaR acho difícil que os 
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moradores conseguissem atendimentos de saúde, muitos não tem documentos, e só 

o CnaR consegui fazer os documentos de novo. 

Narrativa Joaquina (mais de 05 anos na rua) 

 Cuidado é importante, cuidar da gente mesmo e cuidar das pessoas que está 

ao lado, agora como é esse cuidado eu não sei explicar. 

Quando o Consultório na Rua começou a cuidar de mim, foi quando eu fiquei 

muito doente e quase morri. Eles acompanham a minha saúde até hoje. O CnaR 

cuida, faz muito anos que estou com eles.  

Os serviços que tive acesso nesses anos acompanhada pelo CnaR foi as UPA’s, 

Policlínica de afogados, USF do Pilar.  Fiz exame e tratamento de Tuberculose, 

perdi o pulmão. Depois fiz exame e descobrir que tenho anemia, fiquei internada no 

Hospital Dom Helder e no Hospital Otavio de Freitas, por causa do pulmão fiquei 

comas sequelas. 

Minha maior dificuldade no serviço hoje é pegar medicação e marcação na 

Policlínica Gouveia de Barros, passei um ano e dois meses sem a bombinha.  

Graças a Deus, que no posto do Pilar a medica passou e consigo pegar os remédios 

com ela. E as marcações de exames o Pilar também marca logo. 

O CnaR tem pontos positivos, cuida dos moradores de rua, leva pra medico, 

acompanha ao médico. Seja para consultas ou internação em hospitais, fica sempre 

acompanhando.  

O serviço do CnaR é nota 10. Sem o serviço do consultório na rua não ia 

conseguir atendimento na saúde, é através deles que a gente consegue fazer tudo, 

de medicação a exames. 

Já fiquei 03 meses no abrigo, hoje estou me organizando para alugar minha 

casinha para ter minha privacidade, conjugar com meu companheiro, por que no 

abrigo estava separo eu e ele, ele estava em um e eu estava em outro. Já fui 

internada várias vezes, a última vez fiquei no Hospital Dom Helder, por causa da 

anemia. Tomei sangue e tudo, já é a segunda vez que fico assim por causa dessa 

anemia, tomando sangue. Depois que passei a ser acompanhada pelo CnaR o 
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atendimento nos serviços de saúde melhoram muito, e ajudou depois que me 

trouxeram para o posto do Pilar. 

Um professor do cursinho me chamou para conversar com a turma dele. Eles me 

trataram super. bem e também me ajudaram; minha família nunca fez isso por mim. 

Falei com os alunos sobre moradores de rua, o que a gente passa, sobre nosso 

sofrimento, das ameaças, das agressões, principalmente a gente mulher, sofremos 

mais agressões que os homens; já vi muito morador de rua morrendo.  

Eu acho que está na rua é quando temos alguma situação de família, se não 

fosse por isso estávamos todos em casa, por isso estou na rua. Hoje não tenho 

muito contato com minha família, quando me organizar vou buscar meus filhos. 

Tenho uma menina de 10 anos, que mora com o pai e um menino que vai fazer 14 

anos, que mora com minha tia; conseguir visitar eles no domingo os queria perto de 

mim, não é a mesma coisa visitar às vezes. 

Conheci meu marido na rua, faz 17 anos que estou com ele. É bom ter uma 

pessoa junto a você, por que enfrenta barras e barras. Aguenta o que passa, tive 

doente ele me acompanhou.  

 

 

Narrativa de Antônia(10 anos na rua) 

Cuidado para mim é aquela pessoa ser cuidada pela outra, o cuidado tem que 

vim de outra pessoa. Cuidado, amor pelo próximo; eu estou me sentindo sendo 

cuidada por vocês [Consultório na Rua], vocês estão me dando forma, estou 

parando mais com a bebida. Cuidado é outra pessoal me fazendo voltar a 

socialização, voltando para sociedade, sair da rua, e é o que quero, sair da rua. 

Tive acesso ao serviçode saúde faz muitos anos, na minha adolescência tirei 

os documentos no posto de saúde do Jordão subindo a ladeira. Nunca mais pedi 

médico. Mas agora preciso de medico e dentista. Disseram que para marcar dentista 

é dia de terça a tarde.  

Não consigo marcar o dentista pelo consultório na rua. Primeiro entro e falo 

com a assistência social. A assistente social falou que tem outra na área, que não é 
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mais enfermeira, agora tem outra na área o nome dela não sei. Sendo que ela tem 

que o número do prontuário, tem que pegar o prontuário pra pegar dentista pra mim.  

Acho que o cuidado nesse serviço do consultório na rua se dá quando eles 

estão me resgatando de uma vida diferente, a ser uma dona de casa, ter minhas 

coisinhas. Voltar de novo, porque nesse caso não moro em casa pois meu irmão 

não quer dá direito para eu ser a dona da casa também. Ele quer só a casa pra ele, 

às vezes briga com minha sobrinha me ajuda e quer minha volta pra lá, mais não 

durmo mais por lá porque ela é casada e pode atrapalhar. Ai passo por lá e minha 

sobrinha guarda as coisa pra mim, me deu até um vestido. 

Tenho usado alguns serviços de saúde, o Posto do Jardim Jordão e o CAPS 

AD que começou agora. Quero voltar pra esse posto a Unidade básica do Jordão 

baixo, pois tenho lá prontuário, quero arrumar o dentista pra voltar a ficar no mesmo 

posto. Quero poder pegar medicamento no CAPS. 

 Não tenho dificuldades para ter acesso ao serviço. Toda vez no curativo as 

enfermeiras estavam me atendendo bem. Mas me lembrei agora que tem assim 

algumas dificuldades, em forma de medico, ginecologista e dentista. Já fui atendida 

no posto do Jordão baixo, relaxei e falta tirar esses dentes, tenho 3 para 

tirar.Também estou com dificuldade de medico, queria um médico, pra saber o que 

tenho no sangue, pra contar a ele o que estou sentido no corpo, tremor de mão, tirei 

exame de sangue, olha aqui ainda está roxo, mais pra pegar para sangue dói tanto, 

deu um choque na mão. Tirei sangue no CAPS. Eles querem que coma mais, tome 

bastante água para tirar mais sangue, para conseguir pegar a veia, até agora está 

dando choque, uma dor da cibola, até agora está dando choque. Tirei antes de 

ontem. 

Mas tem coisas positivas no serviço, acho legal quando as meninas da 

enfermagem atende a gente no consultório do posto de saúde. Eu gosto das 

reuniões do CAPS, a galegona as vezes é ela e tem o senhor, não tinha um senhor 

lá não foi, é o médico. Agora quanto ao pessoal da van, do serviço de consultório na 

rua acho legal quando elas me levam para a reuniões (CAPS), quando eles fazem 

uma reunião entre eles. 
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 Acho que pode melhorar...Umas roupas, que eles já são meus amigos, mais 

que quanto a minha saúde gostaria que melhorasse também, que eles da van 

viessem mais vezes. Veja só com relação ao meu banho por exemplo: tomo no 

posto (USF Jardim Jordão) de segunda a sexta, e no sábado eu tomo banho na 

casa do meu irmão ou então tomo banho na praça, na igreja. 

 Acho uma maravilha esse ajuda que estão me dando, me acordou mais. 

Estou até parando de deixar de beber, assim não bebo tanto. Estou parando para 

me cuidar, tirar esses dentes os 3, já é alguma coisa tirar os dentes, ou os 3 logo ou 

tirar de um por um, pra depois quando puder e se puder colocar uma chapa. 

 

Narrativa de Alice (mais de 05 anos) 

 Cuidado para mim é cuidar da saúde, ter atenção, ver, conversar. Às vezes, 

tenho mais atenção dos outros do que da minha filha. Ela não me dá atenção, fico 

desprezada, só tenho Deus e mais ninguém. Minha filha não fica perto de mim, ela 

mora comigo na rua, liga mais para as amizades do que pra mim. Tenho 02 filhos 

que perdi a guarda, o menino estar com uma amiga e a menina está no abrigo. Perdi 

a guarda por esta em situação de rua. Tive 10 filhos, 03 morreram e 07 estão vivos; 

04 deles não convivem comigo e tiraram os dois de mim e só tenho essa de 17 anos 

comigo agora. Estou tentando pegar meus meninos de volta, a mulher lá mandou 

recorrer, vou começar a vender água, pipoca e alugar um lugar pra mim. Ela falou 

que se eu mudar pra poder ficar com eles de volta.  

 Não tive acesso ao serviço de saúde, descobri meus problemas quando tive 

minha menina. Passei um tempo fazendo acompanhamento mesmo morando na 

rua, depois fui para o abrigo e lá também exigia me tratar, me levavam pro IMIP. 

Depois que voltei para rua, parei o tratamento, não fui fazer mais exame e pegar 

medicamentos. Depois que conheci o CnaR fiz exame para tuberculose e o 

tratamento de 06 meses. O último exame que fiz não acusou nada. Mas agora estou 

achando que estou de novo, tive febre estou tossindo muito, muito frio, ai tem que 

fazer o exame de novo. Quem estar me ajudando a retomar os tratamentos é o 

CnaR.  

 O cuidado que o Consultório na Rua nós dar é ótimo ajuda demais, por que 

primeiramente Deus e depois o CnaR, se não fosse eles estaria só, pois 
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minhafamília não liga, quem me ajuda é eles, eu agradeço muito, primeiramente a 

deus segundo a eles. Não tem nada faltando no trabalho, eles sempre vem, não 

tenho o que falar mal, sempre me chama, marca comigo e às vezes não vou. O 

Trabalho deles é ótimo, não tenho o que falar não. Elas sempre vêm, dão conselhos, 

querem ajudar, querem levar para consulta ou abrigo, às vezes quando marca 

comigo me escondo. O CnaR faz o trabalho certo, a gente muitas vezes não 

colaboramos.  

Os serviços de Saúde que já frequentei foi o IMIP para o tratamento do HIV e 

Gouveia d Barro para o tratamento da tuberculose. Agora estou pedindo para eles 

marcarem de novo pra voltar a fazer o tratamento, estava tentando marca, mas toda 

vez que ia não tinha ficha. Com o CnaR é mais fácil remarcar, eles já conseguirame 

vou voltar para a fazer o tratamento de HIV.  

No consultório na rua não tenho nenhuma dificuldade, só nos outros serviços 

quando vou sozinha. Tudo no trabalho do CnaR é positivo, o que eles fazem é muito 

bom. Eles me escutam, me animam, brincam, faz a gente rir, levanta o astral. Pra 

mim tudo que eles fazem pra mim é bom, é ótimo. Se for para dar uma nota da 

qualidade do serviço eu daria acima 10, o serviço é muito bom.  

 

 




