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RESUMO 

A presente pesquisa tem como objeto de estudo a compreensão dos direitos 

de cidadania garantidos à população em situação de rua e a ocorrência, ou não, de 

sua efetivação. A população em situação de rua (PSR) por se encontrar em situação 

de vulnerabilidade, senão de risco social, encontra dificuldade tanto no acesso às 

garantias mínimas como, com frequência, seus direitos são violados. Analisa-se, 

ainda, o acesso aos direitos socioassistenciais e o direito à saúde por esta 

população e os mecanismos atuais utilizados pelo poder público para tanto. 

INTRODUÇÃO 

A ocorrência de pessoas que moram nas ruas das cidades trata-se de um 

fenômeno tanto mais visível quanto intensificado: no primeiro caso diante da 

garantia da liberdade das pessoas permanecerem nas ruas; no segundo devido à 

exploração capitalista do trabalho, as desapropriações de terras, a desigualdade 

socioespacial e a concentração de renda (BRASIL, 2013, p. 15). 

O Decreto Federal nº 7.053 (BRASIL, 2009) estabelece o conceito de PSR 

como: ‘’grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os 

vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia 

convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como 

espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as 

unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória’’. 

Na atualidade os moradores de rua recebem denominação própria por um 

instrumento legal e também gozam de direitos fundamentais estabelecidos pela 

Constituição Federal. Entretanto, apenas em 2004, com a aprovação da Política 

Nacional de Assistência Social (Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004), 

é que explicitamente uma norma conferiu um direito destinado à PSR: seu 

atendimento atribuído à Proteção Social Especial. 

Visando levar à PSR o acesso aos serviços de saúde, em 2011 é instituída, 

pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), as equipes do Consultório na Rua 

(BRASIL, 2012, p. 62 - 64). 

OBJETIVOS 

a) Identificar a população em situação de rua como titulares de direitos, diante 

da Constituição Federal e legislação aplicável; 



b) Compreender a legislação e os atos normativos pátrios instituídos 

especificamente para a garantia dos direitos da PSR na atualidade. 

c) Conhecer os instrumentos de garantia dos direitos socioassistenciais e 

direito à saúde da PSR e analisar os instrumentos de implantação do Consultório na 

Rua,  

d) Investigar o trabalho conjunto entre Secretaria da Saúde e a Secretaria 

Municipal de Assistência Social (SEMAS); e, 

e) Averiguar a contribuição das equipes do Consultório na Rua como 

possibilidade de concretização aos direitos de dignidade e cidadania da População 

em Situação de Rua no município de Catanduva, estado de São Paulo. 

METODOLOGIA 

Esse trabalho, através da pesquisa aplicada e analítica, busca compreender 

conceitos e as características da PSR. Nesse caso o método é dedutivo na análise 

da doutrina e artigos científicos selecionados e da legislação levantada. O trabalho é 

também empírico na medida em que analisa dados e volta-se à realidade do 

município de Catanduva para compreender o acesso aos direitos de cidadania da 

PSR e, mais especificamente, a saúde, por intermédio dos consultórios de rua. 

DESENVOLVIMENTO 

Para o desenvolvimento da pesquisa, compreende-se os conceitos gerais 

construídos historicamente pelo movimento da PSR e que foram incorporados à 

legislação. Em um primeiro momento, compreende a condição de acesso à 

cidadania da PSR sob a ótica da Lei Maior e identifica a conexão entre o direito à 

assistência social e a saúde, ambos garantidos pela Carta Magna. Em seguida, 

volta-se para a compreensão desses direitos ante a condição específica da PSR. 

A PNAB define as equipes do Consultório na Rua (eCR) como: ‘’equipes da 

atenção básica, compostas por profissionais de saúde com responsabilidade 

exclusiva de articular e prestar atenção integral à saúde das pessoas em situação de 

rua’’ (BRASIL, 2012, p. 62). Para melhor atendimento dos usuários, trata-se, de uma 

ação conjunta entre a Secretaria da Saúde e a SEMAS.  

Com o advento das eCR não é necessário o usuário buscar o serviço, já que 

o serviço vai até a PSR e de maneira projetada para atender sua situação de 

vulnerabilidade, o que torna o acesso ao direito da saúde mais sólido e eficaz, 

representando uma oportunidade de (re)integração social. 



Sendo a Cidadania e a Dignidade da Pessoa Humana princípios 

fundamentais da República Federativa do Brasil, estabelecidos no artigo 1°, incisos 

II e III da Constituição Federal, é evidente a necessidade de promover melhorias à 

população excluída e marginalizada socialmente. Em decorrência da exclusão, 

pode-se afirmar que a PSR não possui cidadania; garantir direitos a essa população 

concretiza sua inclusão social. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Por se tratar de uma pesquisa em fase de desenvolvimento, pudemos obter 

resultados parciais. A Constituição Federal estabeleceu condições para que a PSR 

pudesse invocar o acesso à direitos fundamentais e ferramentas específicas de 

acesso à direitos tem sido implementadas, dentre os quais se destaca os Centro 

Pop e os Consultórios de Rua. Com efeito, o acesso a direitos para a PSR é iniciar 

um processo de inserção social que acarreta em melhoria de vida e garantia de 

cidadania e dignidade. Serviços assistenciais pensados particularmente a essa 

população fazem com que os efeitos obtidos sejam mais numerosos e qualitativos. 
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