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RESUMO 

 
Este estudo buscou conhecer a realidade de trabalhadores do comércio informal de 
rua da Região Sul do município de São Paulo, quanto ao acesso à assistência em 
saúde, dificuldades enfrentadas  e estratégias utilizadas. Com método quantitativo, 
exploratório e transversal, foram entrevistados 100 trabalhadores em logradouros 
públicos onde atuavam. A pesquisa apresentou aspectos do cotidiano destes 
trabalhadores e o que estes vivenciaram na procura por assistência em saúde, os 
serviços de saúde mais procurados foram às unidades básicas de saúde e pronto-
atendimentos; as principais dificuldades enfrentadas para o acesso aos serviços de 
saúde corresponderam à demora e mau atendimento. Concluiu-se que a amostra 
buscou predominantemente atendimento no setor público e não foram apresentadas 
dificuldades significativas que impossibilitem o acesso à saúde para este grupo. 
 
Descritores: Trabalhadores; Comércio; Saúde. 

INTRODUÇÃO 

Nas décadas de 1970 e 1980 as lutas sociais no Brasil possibilitaram a 

gênese dos questionamentos relacionados às condições dos trabalhadores. Surgem 

a partir de então discussões políticas visando novas perspectivas para a saúde 

desse grupo específico (1) que contribuíram para a fundamentação da Política 

Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, a qual considera como 

trabalhadores “todos os homens e mulheres que exercem atividade para sustento 

próprio e/ou de seus dependentes, qualquer que seja sua forma de inserção no 

mercado de trabalho, no setor formal ou informal da economia” (2).  

Estas discussões culminaram com a inserção do direito à assistência em 

saúde para todos os trabalhadores, garantido pela Constituição do Brasil de 1988 e 

com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). A partir daí passa a ser 

responsabilidade governamental fornecer assistência a todas as pessoas, de acordo 

com o princípio da universalidade, não importando a existência de vínculo trabalhista 

ou grau de participação econômica (2). Portanto, estende-se a oportunidade de 

atendimento em saúde pelo SUS a todos os trabalhadores, quer sejam ou não, 

contribuintes.  

Amplia-se também a compreensão das questões de saúde, passando a 

saúde do trabalhador a ser considerada resultante tanto da natureza do trabalho 

bem como das variáveis do meio em que este está inserido, levando-se em conta os 

fatores sociais, econômicos, tecnológicos e organizacionais. Dentre os trabalhadores 

informais destaca-se a situação do trabalhador informal de rua, que pode ser 
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agravada por uma maior exposição à violência e às condições ambientais presentes 

nos centros urbanos.  

No Brasil, cerca de 60 milhões de trabalhadores desenvolvem suas atividades 

laborais na informalidade. São assim considerados, pela Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), os trabalhadores que estão desprotegidos pela legislação 

trabalhista e não possuem seguro contra os acidentes de trabalho nem cobertura da 

previdência social (2).   

Em 2009 cerca de 1,7% de toda população economicamente ativa da cidade 

de São Paulo eram trabalhadores do comércio de rua (3). Apesar do valor percentual 

ser baixo, representava aproximadamente 100 mil pessoas. A situação se agrava 

quando se verifica dentro do universo da informalidade, que a categoria que mais 

cresce é a dos vendedores ambulantes, conhecidos como camelôs (4).  

No início de 2007 o Plano Simplificado de Previdência Social já permitia que 

trabalhadores autônomos, pequenos empresários e pessoas sem renda tivessem o 

direito de receber auxílio financeiro por invalidez em casos de acidentes e de 

maternidade, todavia este plano não faz menção aos trabalhadores informais de rua 

(5).  Para que haja uma política de saúde voltada a essa parcela da população, 

devem ser empregadas pesquisas que possibilitem a ampliação das percepções em 

relação aos trabalhadores informais e como estes se inserem no sistema de saúde. 

Especialmente quando se trata do atendimento aos homens, os quais buscam 

menos os serviços de saúde do que as mulheres (6) e que são maioria no setor 

informal de rua. 

A partir desta realidade surgiu o questionamento em relação ao modo como 

os trabalhadores informais tratam os problemas de saúde. Como se dá o acesso 

destes trabalhadores aos serviços de saúde? Cogitou-se averiguar se estes 

trabalhadores têm oportunidade de acesso ao sistema público de saúde nos 

diversos níveis de atenção.  

Logo, esta investigação buscou uma aproximação ao cotidiano do trabalhador 

informal de rua da Região Sul do município de São Paulo para conhecer onde busca 

atendimento e que dificuldades enfrenta face às necessidades de manutenção e a 

falta de amparo previdenciário.  
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OBJETIVO 

O objetivo deste estudo é verificar a realidade encontrada pelos trabalhadores 

informais de rua da Região Sul do Município de São Paulo quando se deparam com 

a necessidade de acesso ao Sistema Único de Saúde. Conhecer sua percepção 

quanto ao atendimento em saúde, estratégias utilizadas para obter esse 

atendimento, frente suas condições de trabalho e verificar as dificuldades 

enfrentadas para o acesso ao sistema público de saúde.  

 

MÉTODO 

Estudo do tipo quantitativo, exploratório e transversal assim classificado por 

procurar descrever uma realidade pouco tratada pelas pesquisas permitindo uma 

aproximação ao problema e possibilitando a descoberta de informações que 

poderão originar outros estudos sobre esta temática (7). A amostra compreendeu 100 

comerciantes informais, autônomos, que desenvolviam suas atividades em 

logradouros públicos da Região Sul do Município de São Paulo, Estado de São 

Paulo (8). Foram considerados apenas trabalhadores maiores de idade, que estavam 

em atividade comercial em vias públicas. Os trabalhadores de rua foram convidados 

a participar voluntariamente da pesquisa, mediante a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, possibilitando desistências em qualquer 

momento do estudo, sem prejuízos para o participante. Na revisão de literatura 

foram utilizados artigos oriundos das bases de dados Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online 

(SciElo), literatura disponível no Google acadêmico e material consultado na 

biblioteca do Centro Universitário Adventista de São Paulo.  

Permitiu-se a participação de trabalhadores informais que tinham registro 

profissional na carteira de trabalho. Foram entrevistados 100 trabalhadores 

informais, existindo 11 questões no instrumento de coleta de dados. Compreende-se 

a existência de riscos neste tipo de estimativa de amostra, contudo sendo este um 

estudo exploratório, não há intenção de generalização dos resultados.  

O projeto foi submetido a aprovação pelo Comitê de Ética do Centro 

Universitário Adventista de São Paulo, obtendo parecer favorável sob número 

491.763 antes do início da coleta de dados. Cada trabalhador de rua foi abordado 

em seu local de trabalho e ao concordar em participar da pesquisa assinou o Termo 
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de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias. As respostas às 

questões do formulário semi estruturado foram anotadas pelos pesquisadores. Foi 

esclarecido também que a participação não seria remunerada e que os riscos 

envolvidos para os sujeitos do estudo seriam referentes à quebra de sigilo, o qual 

será preservado conforme estabelecido no TCLE. Também foi informado que todos 

os custos serão de responsabilidade dos pesquisadores, sem ônus aos 

participantes. Os dados foram descritos na forma tabular e em frequências absolutas 

e relativas por se tratar de estudo exploratório, sem intenção de generalização dos 

achados do estudo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os trabalhadores de rua foram abordados em diferentes espaços públicos: 

praças, estações do metrô e avenidas da capital. Verificou-se que as condições de 

trabalho desta categoria frequentemente são adversas, estando os trabalhadores 

sujeitos à violência urbana e a outras condições insalubres associadas à poluição 

ambiental. Além disso, como muitos não possuem licença da prefeitura para 

exercício de atividade comercial, arriscam-se diariamente à perda das mercadorias 

por confisco pelos fiscais responsáveis pela organização formal do trabalho nestas 

áreas urbanas o que representa um agravo para sua manutenção em saúde.  

Constatou-se que dos 100 trabalhadores entrevistados uma grande parcela 

(39%) relatou estar atuando no comércio informal de rua há no máximo três anos. 

Somados com aqueles que responderam ter até seis anos de atuação percebe-se 

que a maioria (54%) atuava de forma recente neste tipo de atividade. Poderia ser 

este um reflexo do aumento na taxa de desemprego, todavia, fontes oficiais apontam 

redução progressiva das taxas no mesmo período, processo que teve seu início no 

ano de 2003 e estendeu-se até 2012 (9). Destaca-se também que 12% dos 

participantes atuavam há mais de 24 anos neste tipo de atividade comercial.          

Outro aspecto estudado foi a duração da jornada de trabalho deste grupo. Os 

participantes do estudo referiram uma jornada de trabalho que oscilou entre uma e 

treze horas diárias, demonstrando não haver um padrão quanto ao tempo dedicado 

ao mesmo. Notou-se haver maior número de trabalhadores de rua com jornada de 

sete (29%) e cinco (17%) horas diárias, totalizando 46% dos entrevistados.  
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Tabela 1 - Fontes de renda dos trabalhadores informais de rua e 
utilização do serviço de Saúde. São Paulo, jan/fev 2014. 

Serviço de 
saúde 

utilizado 

Fonte de renda 

Total 
Somente 

trabalho de 
rua 

Com outras 
fontes 

Público 35 12 47 
Privado 10 2 12 

Privado e 
público 

27 5 32 

Não utilizou 9 - 9 

Total 81 19 100 

 
 

Conforme exposto na Tabela 1, 81 trabalhadores relataram não possuir outra 

fonte de renda além do comércio informal de rua e destes, 43,2% referiram utilizar 

apenas o serviço público de saúde.  

Verificou-se a importância da assistência pública para o grupo em questão, 

pois 79% dos entrevistados citaram utilizar o serviço público de saúde. Percebeu-se 

ainda, através de relatos verbais, que alguns dos entrevistados tinham o comércio 

de rua como complementação de renda, por atuação em horários alternativos, sendo 

esse um dos motivos que atrai pessoas à informalidade (10). 

Observou-se que 90% dos entrevistados relataram residir em local de fácil 

acesso às Unidades de Saúde. Este fato mostra a disponibilidade de acesso a estes 

serviços na Região Sul do município de São Paulo. A unidade básica de saúde foi o 

serviço de atendimento mencionado mais frequentemente pelos entrevistados 

(30,96%). Os atendimentos de urgência e emergência, de alta complexidade ou 

hospitalar foram menos frequentes. Este é um fenômeno esperado, uma vez que a 

atenção primária é a porta de entrada para os serviços de saúde, sendo o primeiro 

contato do usuário com a rede assistencial (11), e em regiões onde a cobertura da 

Estratégia Saúde da Família atinge a quase totalidade dos moradores esta situação 

se torna ainda mais evidente. Percebe-se uma estreita relação entre a atenção 

primária e a saúde dos trabalhadores, que ao se tornar fortalecida impactará 

positivamente na vida destes cidadãos (12).  

Outro aspecto tratado no estudo foi a maneira como os trabalhadores de rua 

lidam com a situação de afastamento do trabalho a fim de procurar atendimento em 

saúde. Como este grupo não conta com a mesma garantia de manutenção da renda 

do trabalhador assalariado caso se ausente do trabalho para este fim, viu-se que 
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68% indicaram que seu comércio deixou de funcionar ao buscarem atendimento em 

saúde e 23% referiram ter alguém para substituí-los. A ausência de atividade laboral 

durante o período de necessidade de assistência por questões de saúde pode 

influenciar negativamente a busca de atendimento por parte dos trabalhadores. 

Ao propor o estudo uma das preocupações dos pesquisadores era a questão 

do acesso destes trabalhadores aos serviços de Atenção Básica de saúde face ao 

horário de funcionamento das unidades. Acreditava-se que o horário poderia 

competir com a jornada de atividade dos participantes do estudo. Na verdade isto 

não foi constatado, pois dada a versatilidade do horário de trabalho mencionado por 

alguns dos entrevistados, percebeu-se que eles faziam um ajuste da jornada laboral 

quando necessitavam buscar os serviços de saúde. A liberdade em estabelecer os 

próprios horários de trabalho foi um dos aspectos positivos deste tipo de atividade 

mencionado por alguns dos participantes. Entende-se que o horário de 

funcionamento das unidades (aquelas que estabelecem períodos de atendimento) 

não se caracteriza como obstáculo para o acesso destes indivíduos. 

Tabela 2 – Tipo de atendimento utilizado pelos trabalhadores 
informais de rua conforme a categoria do serviço de saúde. São 
Paulo, jan-fev, 2014. 

Atendimento 
Serviço 

Não utiliza Total 
Público Privado 

Consultas 68 22 23 113 

Medicamentos 67 40 16 123 

Exames 66 20 22 110 

Internação 26 4 70 100 

Total 227 86 131 - 

Nota: Admitiu-se mais de um tipo de serviço por participante nesta questão. 

 
Em relação ao uso dos recursos do setor público ou privado para a 

assistência à saúde, notou-se que a maioria dos participantes da pesquisa utilizava 

mais o sistema público em todas as áreas (consultas, medicamentos, exames e 

internação). Destaca-se, portanto, a dependência dos trabalhadores do comércio 

informal de rua no que diz respeito ao funcionamento destes serviços. Em estudo 

semelhante, evidenciou-se que os trabalhadores informais buscaram 

majoritariamente o atendimento no serviço público (12), confirmando os dados 

encontrados entre os participantes desta pesquisa (Tabela 2). Outro aspecto de 
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acordo com o estudo de Garcia et al (13) demonstra que os trabalhadores informais 

que não foram atendidos no serviço público, relataram que o motivo era por não 

conseguirem vaga ou senha de atendimento (apenas um participante relatou o 

mesmo em São Paulo).  

Perguntados sobre a obediência às recomendações médicas de afastamento 

do trabalho, dos 29 indivíduos que precisaram se afastar, a maioria (55,2%) 

respondeu ter seguido integralmente a recomendação médica; 34,5% atenderam 

apenas parcialmente a recomendação e 10,3% não seguiram. Observou-se que 

71% dos entrevistados relataram não ter necessitado de afastamento por 

recomendação médica no período em que trabalha no comércio de rua.  

Dentre as principais dificuldades para serem atendidos no serviço de saúde, 

descritas pelos trabalhadores (52%), destacaram-se: a demora em geral (47,1%), 

má qualidade (18,6%) e a distância do local de atendimento (14,3%). Do total, 10 

indivíduos não necessitaram de atendimento enquanto trabalhadores informais do 

comércio de rua.  

Esta situação de descontentamento pode estar relacionada a diferentes 

fatores. Um deles diz respeito ao fato de que as pessoas não costumam buscar 

atendimento de forma preventiva e quando o fazem os casos estão agravados pela 

demora do próprio usuário gerando uma urgência que poderia ser minorada com 

planejamento; outros não possuem uma boa compreensão dos níveis de 

atendimento, frequentemente procurando serviços de maior grau de complexidade 

do que o necessário para o seu caso, sendo por esta razão colocados em fila de 

espera. Um terceiro fator é a falsa visão da urgência dos atendimentos, de modo 

que mesmo nos casos de consulta e exames de  rotina os usuários acreditam ter 

direito ao atendimento imediato; a falsa compreensão de que os serviços 

particulares são muito melhores, o que leva a uma comparação, que não raro, 

representa uma visão distorcida da realidade; a vitimização dos usuários do serviço 

público que de alguma forma se sentem lesados pelo atendimento recebido. 

A busca por publicações relacionadas ao tema e população alvo revelou uma 

escassez de estudos relacionados a este grupo específico (trabalhadores informais 

do comércio de rua). Lourenço e Bertani (1) destacaram que os trabalhadores 

informais que atuam fora do comércio de rua são marginalizados pela sociedade, 

sobrevivendo do que é considerado lixo para outras pessoas, em Brasília. O relato 

registrou que quando há intervenção governamental, do ponto de vista dos 
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participantes, é para que estes desocupem o local em que vivem, não para melhorar 

as condições de habitação e saúde. Fato semelhante pode ser verificado no 

município de São Paulo onde o sistema de fiscalização, a burocracia e os valores 

elevados cobrados para a regularização da atividade destes trabalhadores 

colaboram para sua marginalização, dificultado melhor acesso a bens e serviços.  

Outros estudos poderão buscar compreender se há semelhante percepção 

por parte dos trabalhadores do comércio informal de rua, ampliando o conhecimento 

relacionado a este grupo.  

Existe no Brasil, a possibilidade de mudanças que tragam melhorias para 

esse grupo de trabalhadores. Em 22 de maio deste ano, o ministro do trabalho 

Manoel Dias, apresentou o Plano Nacional de Combate à Informalidade dos 

Trabalhadores Empregados (PNCITE) que visa investir em benefícios 

previdenciários, dentre outros direitos do trabalhador formal, para acesso também do 

trabalhador informal. O principal objetivo é reduzir a informalidade no Brasil, o qual 

se realmente implantado, estenderá os benefícios acessíveis ao trabalhador 

formalmente registrado aos trabalhadores que atuam na informalidade (14). 

 

CONCLUSÃO 

Este estudo permitiu conhecer alguns aspectos da realidade vivida pelos 

trabalhadores informais de rua da Região Sul do município de São Paulo, e esteve 

sujeito a limites quanto à veracidade das respostas, aceite de participação por parte 

dos trabalhadores e área de abrangência limitada. A distribuição geográfica das 

unidades e horário de atendimentos não foram considerados empecilhos para a 

busca por assistência médica. A cobertura dos serviços de atenção básica na 

região, atendendo aos moradores com unidades situadas em local de fácil acesso 

contribui fortemente para essa condição. O tempo necessário e a má qualidade do 

atendimento acessível a estes trabalhadores foram apontados como pontos de 

vulnerabilidade do sistema. 

A maioria (68%) dos trabalhadores de rua necessitava cessar as atividades 

laborais ao buscarem atendimento em saúde, outros optavam por buscar 

atendimento em horário que não prejudicasse seus rendimentos. Outro aspecto 

relevante foi a carga diária de dedicação laboral que faculta ao trabalhador informal 

o acesso sugerindo que o funcionamento das unidades é adequado para atender 
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este grupo. Verificou-se que não existem grandes dificuldades para o acesso ao 

sistema público de saúde. As unidades de atendimento primário foram as mais 

citadas, sendo esta a única opção que não poderia ser relacionada à assistência 

particular, demonstrando que a maior parte das necessidades em saúde são 

supridas pelo setor público.  Estudos que permitirão uma melhor caracterização do 

perfil epidemiológico e sócio cultural do trabalhador informal de rua, relacionando 

morbidades existentes, escolaridade, poderão oferecer fundamentação para a 

elaboração de programas e estratégias para a assistência em saúde destes 

indivíduos.  
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