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INTRODUÇÃO:

A população em situação de rua (PSR), é definida pelo decreto realizado na instituição da

Política Nacional para População em Situação de Rua , como um grupo de pessoas que tem suas

individualidades, porém apresentam em comum a condição de terem relações interpessoais mais

frágeis ou vínculos rompidos, condição de pobreza extrema e falta de moradia adequada regular.

Sendo assim, são indivíduos que encontram na rua seu ambiente de moradia, convívio social e renda

podendo ser de forma intermitente ou permanente. ¹

Com a definição da PSR, é possível ver que são pessoas que estão submetidas a uma

situação de vulnerabilidade social extrema. São indivíduos que sempre estiveram à margem da

sociedade sem ser observado a real privação dos seus direitos como à saúde, à liberdade, à

segurança e tantos outros.

Nesse contexto, ainda há a presença de adolescentes e jovens que são naturalmente mais

vulneráveis vivendo em situação de rua. Nesse período da vida, há grandes mudanças físicas, sociais

e psicológicas. Desse modo, o jovem está sempre em constante transformação e a procura de uma

identidade que se adeque às novas mudanças que ele está passando. Assim, há uma grande procura

de relações em grupo no qual se sinta parte e afasta-se do seu núcleo familiar.² Além disso, pensando

na parte fisiológica e anatômica o lobo frontal cerebral que é responsável pela parte de controle

emocional e comportamental ainda não está completamente formado, o que ajuda os jovens a terem

decisões e ações mais imprudentes já que essa maturação do sistema nervoso central finaliza

somente por volta dos 24 anos de idade³. Visto isso, é possível notar como a PSR composta por essa

faixa etária específica são mais vulneráveis até pelas mudanças fisiológicas que apresentam nesse

período.

Além disso, uma das dificuldades que essa população encontra é de conseguir ter o acesso à

saúde. Com a Política Nacional de Atenção Básica – PNAB, em 2011, foi possível ter a criação da

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 1



Política Nacional para a População em Situação de Rua a qual criou os Consultórios na Rua (CnaR)

que são formados por equipes multidisciplinares e conseguem criar um vínculo mais efetivo com essa

população que muitas vezes têm mais dificuldade em conseguir o atendimento.4

Dessa forma, nota-se como é importante abordar mais sobre essa temática, e tendo isso em

vista essa pesquisa pretende entender e discutir com os dados obtidos via prontuário quais são os

efeitos de anos em situação de rua em uma faixa de alta vulnerabilidade e quais possíveis fatores

contribuem com a permanência dos jovens nessa situação, analisada de maneira quantitativa.

METODOLOGIA:

Na pesquisa está sendo finalizado o levantamento dos dados dos jovens e adolescentes, entre

10 aos 24 anos de idade, que foram entrevistados no ano de 2016-2017 pela equipe do Consultório na

Rua de Campinas no mestrado da Coorientadora Rachel Esteves Soeiro “Invisíveis ou indesejáveis:

adolescente em situação de rua e a violência ancorada em seu cotidiano” que foi autorizado junto ao

Comitê de Ética o uso dessas informações. Com isso, é possível avaliar por meio das entrevistas e dos

prontuários tanto os físicos quanto online como foi a evolução desses jovens da data da entrevista até

o ano de 2021-2022.

Para verificar e coletar os dados é utilizado a pesquisa do cadastro do cidadão na base do

e-SUS, que faz parte do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica, ele oferece como

opção para realizar o cadastramento no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) quanto por vias de

fichas físicas que são os sistema de Coleta de Dados Simplificada (CDS) de acordo com a

disponibilidade do sistema de recursos informatizados.5 Alguns prontuários estão cadastrados via PEC

e outros CDS que se encontram na sede base do Consultório na Rua. A partir do ano de 2020 a

maioria das consultas realizadas foram escritas via PEC.

Para analisar quais seriam os dados que seriam importantes para serem coletados nos

prontuários foi criado um roteiro com base nas leituras de literatura sobre o tema e com a experiência

das Orientadoras com os atendimentos no Consultório na rua. São levantados informações sobre:

sexo, idade, orientação sexual, escolaridade, quantidade de filhos, se alguma das mulheres tiveram

alguma nova gestação, se adquiriu uma IST, se sofreu algum tipo de violência durante o período e

qual, se ficou em alguma instituição como penitenciárias, se tiveram internações por uso de SPA e

procura de serviços de saúde mental. Alguns dados são difíceis de conseguir se obter via prontuário

pois muitas vezes não são especificadas algumas informações como orientação sexual, escolaridade,

quantidade de filhos (principalmente para homens). Isso também ocorre por a consulta no ambiente da

rua ser mais dinâmica. Sendo assim, esse roteiro criado ficou como um guia para direcionar o que

pesquisar nos prontuários analisados.

Além disso, essas informações obtidas com o roteiro são transpostas para um documento no

Excel a fim de contabilizar esses dados. Nas colunas são inseridas as diversas perguntas expostas no
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roteiro e nas linhas as informações dos usuários do sistema. Abaixo segue uma amostra resumida

(não é possível demonstrar em escala visível todas as informações) de como ficou a inserção dos

dados no Excel:

Ademais, foi criado uma legenda para descrever quais prontuários foram encontrados na base

do E-SUS.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Ao todo, estão sendo analisados 51 prontuários desses jovens e adolescentes que foram

entrevistados no ano de 2016-2017 na pesquisa da coorientadora. Na pesquisa dos prontuários

dessas pessoas entrevistadas tem-se que: 14 pacientes não foram encontrados na base do E-SUS; 14

pacientes não têm cadastro na base ; 6 estão sem prontuário; 6 estão com poucas informações; 6 são

cadastradas em prontuário físico (CDS) e 5 estão com informações completas. Conforme distribuição

do gráfico abaixo é possível entender como estão os dados:

Todos os prontuários que foram encontrados e também os que não foram achados no E-SUS

precisam ser verificados na base do CnaR, pois podem conter mais informações do paciente via CDS
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já que ocorreu uma transição do sistema em alguns locais da cidade de Campinas de usar o PEC ao

invés do CDS.

Dos 14 prontuários que não foram encontrados no E-SUS, alguns são por estar só via CDS e

outros por alguma informação na hora da entrevista que pode ter sido confundida ou passada de forma

errônea. Isso ocorre, pois, as vezes, podem não informar o nome verdadeiro por não terem a confiança

em ser dada suas informações devido a situações de preconceito e discriminação que tenha vivido.

Além disso, dos prontuários revisados temos que de indentidade de gênero: 20 são do sexo

masculino, 15 são do sexo feminino e 2 são transexuais. Percebe-se predominância dos homens em

situação de rua. Apesar disso, pode-se identificar que o fato de se terem mulheres em situação de rua

as tornam ainda mais vulnerávies a sofrerem pela sua condição de gênero violências físicas,

psicológicas, abuso sexual, infecções sexualmente transmissíveis e gravidez não planejada e/ou

indesejada.6 Corroborando isso, no levantamento dos dados dos prontuários em que foi possível

responder as perguntas estabelecidas no roteiro, todas as meninas que possuiam informação

completa tiveram pelo menos uma gravidez não planejada. Em relação aos transexuais, há poucos

dados sobre a população transexual em situação de rua. Segundo dados do mapeamento realizado na

cidade de São Paulo da população LGBT+, 35,5% das mortes violentas aconteceram dentro de suas

casas em 2019. E mais de 50% da população de pessoas transexuais deixou de morar com pais ou

parentes com menos de 20 anos.7 Nesse contexto, percebe-se como as pessoas que são transexuais

acabam sofrendo a violência dentro da própria residência e buscam em outros lugares um

acolhimento, dentre eles a rua. Sendo assim, provavelmente o número de jovens que abandonam os

seus lares e são transexuais está subestimado.

Outro dado alarmante, foi que no período analisado ocorreram dois óbitos de jovens. Um não

foi encontrado no prontuário mais informações sobre, mas a equipe que o conhece relata que foi morte

por assissinato o que reforça como no ambiente da rua é por muitas vezes violento e leva a morte

precoce dos jovens.

O outro óbito foi de uma jovem que faleceu aos 26 anos, com uma história de várias violências

físicas, sexuais e psicológicas durante o período e era uma adolescente com diagnóstico de AIDS em

tentativa de manutenção da terapia antirretroviral(TARV) e que também estava em retratamento de

tuberculose pulmonar devido a dificuldade em manter a continuidade do tratamento, mas devido às

diversas complicações associadas à essas doenças, veio a falecer. A tuberculose(TB) é a terceira

maior causa de adoecimento na PSR. No estado de São Paulo, um estudo no período de 2009 a 2013,

analisou que as taxas de abandono do tratamento chegaram a 57,3%. 8 Além disso, por ser uma

pessoa em situação de rua a chance de adoecimento por TB chega a ser 56 vezes maior quando

comparado à população e entre as pessoas vivendo com HIV, 28 vezes maior.9 Desse modo,

percebe-se como o óbito da paciente também está relacionado ao meio em que vivia no qual a

situação de iniquidade ao acesso à saúde são enormes.
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Ainda outros dados serão coletados e discutidos para a apresentação no Congresso, porém

tem-se uma base de como o ambiente das ruas trouxe consequências e exposição a muitas situações

de risco para esses jovens.

CONCLUSÃO:

Dado o exposto, é possível perceber como a PSR composta por crianças e adolescentes

apresentam uma maior vulnerabilidade e privação de direitos que são básicos para o bom crescimento

e desenvolvimento desses futuros adultos. Ademais ainda é necessário, ampliar a análise dos dados

para poder entender e expor como foi a evolução desses adolescentes neste período de 4 a 5 anos e

como ter tido um processo de desenvolvimento em um ambiente mais propício a violências, com

diminuição ou perca dos contatos com relacionamento saudáveis podem intervir nos cuidados à saúde

dessa população.

Ademais, todas as informações que foram coletadas para exposição serão apresentados no

Congresso e contribuem para a visibilização dessa problemática que, por muitas vezes, é ignorada e

não são relatadas as vivências, consequências e causas da manutenção dos jovens e adolescentes

que estão em situação de rua.
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