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RESUMO
A população em situação de rua pode ser considerada uma manifestação escancarada de questões sociais, sendo
um público que vivencia a extrema vulnerabilidade social e constantemente tem seus direitos violados, inclusive o
acesso à saúde, tornando-se uma população que merece atenção especial em meio a pandemia da COVID-19. Esta
pesquisa teve o intuito de relatar a experiência de profissionais da saúde e da assistência social na execução do plano
emergencial de atendimento às pessoas em situação de rua, no que tange os aspectos da saúde diante da pandemia
da COVID-19 no município de Castanhal-PA. Para tanto, optou-se pelo método relato de experiência a fim de
evidenciar as vivências ocorridas no abrigamento Ginásio Loiola Passarinho no período de março a julho de 2020
com as pessoas em situação de rua e os aspectos de saúde que permeiam o acolhimento. O abrigamento emergencial
foi planejado pela Secretaria de Assistência Social de Castanhal-PA junto a diversas secretarias integradas com o
objetivo de garantir os direitos fundamentais do público alvo, sobretudo como medida preventiva no enfrentamento
à propagação da COVID-19. Para ingressar no abrigamento todos passaram pela triagem de saúde que compreendeu
a anamnese, exames e testes rápidos e aconselhamentos em saúde. As atividades vivenciadas no plano, com destaque
a questão sanitária, foram importantes para garantir a promoção, a proteção e defesa dos direitos inerentes ao público
alvo. As ações de educação em saúde, foram primordiais para compreensão das pessoas em situação de rua sobre a
COVID-19 e as medidas preventivas a serem adotadas.
Palavras-chave: Pessoas em Situação de Rua, Políticas públicas, Saúde, Assistência.

ABSTRACT
The homeless population can be considered a blatant manifestation of social issues, being a public that experiences
extreme social vulnerability and constantly has their rights violated, including access to health, becoming a population
that deserves special attention in the midst of COVID-19 pandemic. This research aimed to report the experience of
health and social care professionals in the execution of the emergency care plan for homeless people, regarding health
aspects in the face of the COVID-19 pandemic in the municipality of Castanhal- PAN. Therefore, the experience
report method was chosen in order to highlight the experiences that took place in the shelter Ginásio Loiola Passarinho
from March to July 2020 with homeless people and the health aspects that permeate the shelter. Emergency sheltering
was planned by the Social Assistance Secretariat of Castanhal-PA together with several integrated secretariats with
the objective of guaranteeing the fundamental rights of the target audience, above all as a preventive measure in
combating the spread of COVID-19. To enter the shelter, all underwent health screening, which included anamnesis,
rapid exams and tests, and health counseling. The activities experienced in the plan, especially the health issue, were
important to ensure the promotion, protection and defense of the rights inherent to the target audience. Health
education actions were essential for the understanding of homeless people about COVID-19 and the preventive
measures to be adopted.
Keywords: Homeless People, Public Policies, Health, Assistance.
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COVID-19 e a saúde de pessoas em situação de

INTRODUÇÃO

compõe a mesorregião metropolitana de Belém,

A existência de pessoas em situação de
rua nos municípios brasileiros é uma realidade .
1

Ao longo do tempo vem aumentando a
quantidade de pessoas nesse cenário por diversos
fatores, entre eles: situação de extrema pobreza,
processo

migratório,

conflitos

familiares,

dependência química e o desemprego estrutural .
2

Trata-se de indivíduos excluídos das estruturas
sociais convencionais, que possuem menos que
o necessário para realizar as necessidades básicas
do ser humano, encontrando-se muitas vezes
com a saúde afetada .
3

A população em situação de rua configura
um segmento populacional heterogêneo e que
possui algumas particularidades em comum,
como a extrema pobreza, rompimento de vínculos
familiares e não possuem moradia convencional .
4

Pode-se considerar um público invisível aos olhos
da sociedade e que constantemente enfrentam
violações de direitos, inclusive o acesso aos
serviços de saúde5.
Considerar esta população como uma
questão social para a área da saúde é pertinente,
tendo em vista que suas condições de vida e as
vulnerabilidades determinam o processo saúdedoença-cuidado diferenciado, implicando novos
parâmetros assistenciais e políticas públicas
adequadas

as

especificidades

deste

grupo

populacional6.
O município de Castanhal, que se localiza
cerca de 70 km da Capital do estado do Pará e

não foge dessa realidade de outras cidades
brasileiras e a presença de pessoas em situação
de rua tem se tornado cada vez mais evidente.
De acordo com dados do Registro Mensal de
Atendimentos (RMA) do Centro de Referência
Especializado da Assistência Social (CREAS),
referente ao Serviço Especializado de Abordagem
Social (SEAS), nos últimos anos tem crescido o
número de pessoas em situação de rua, o que
consequentemente demanda uma maior atenção
e ações das políticas públicas locais7.
O SEAS tem a função estratégica
de identificar in loco as violações, intervir
tecnicamente e encaminhar as respectivas
referências de acompanhamento e, apesar
de ter seu público definido dentre crianças,
adolescentes, adultos e outros que estejam em
situação de violação de direitos nos diversos
espaços públicos, devido ao grande aumento de
pessoas em situação de rua nos vários espaços,
há a necessidade de ponderar estratégias8. Cabe
salientar que até o momento, o município de
Castanhal não possui Equipes de Consultório na
Rua em sua Rede de Saúde.
Em 2019, em Wuhan, na China, foi
constatado o primeiro caso de COVID-19, que
configura uma doença respiratória causada pelo
coronavírus da síndrome respiratória aguda grave
2 (SARS-CoV-2)9. Em 2020, mais especificamente
em 20 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde
(OMS) classificou o surto como Emergência
de Saúde Pública de Âmbito Internacional,
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e logo em seguida, no mês de março como

emergencial de atendimento às pessoas em

Pandemia9. Devido a disseminação do vírus em

situação de rua, no que tange os aspectos da saúde

nível mundial, o poder público precisou elaborar

diante da pandemia da COVID-19 no município

estratégias preventivas e de educação em saúde

de Castanhal-PA.

com o público em geral, englobando também as

MÉTODO

populações mais vulneráveis10.
Levando em consideração o novo
contexto social de calamidade pública no
aspecto sanitário decorrente do contágio pelo
Novo Coronavírus (COVID-19), tal quadro
trouxe ao País, Estados e Municípios, grandes
desafios às políticas públicas, especificamente, à
Saúde e Assistência Social. Acentuando assim,
a projeção de um olhar sobre as expressões
da questão social, afetando a sociedade mais
vulnerável, em especial as Pessoas em Situação
de Rua (PSR), por se tratar de um grupo de
indivíduos com maior vulnerabilidade no atual
cenário. Para tanto, a Secretaria Municipal de
Assistência Social (SEMAS), com a corroboração
das demais secretarias, elaborou o Plano de
Ação Emergencial de Atendimento a Pessoas
em Situação de Rua – PAEAPSR/COVID-19,
doravante chamado de Plano Emergencial, com
o intuito de garantir os direitos fundamentais
preconizados pela Política Nacional de Assistência
Social (PNAS)11 à população em situação de rua
dentro da competência que cabe ao município de
Castanhal, sobretudo como medida preventiva
no enfrentamento à propagação da COVID-19.
Desse modo, o objetivo deste estudo foi
relatar a experiência de profissionais da saúde

Este estudo consiste em um relato de
experiência a partir da vivência da execução do
Plano Emergencial de Atendimento às Pessoas
em Situação de Rua no Município de CastanhalPA por profissionais da saúde e da assistência
social. O foco desta pesquisa são os aspectos de
saúde que compõem o plano supramencionado.
Em virtude do entendimento de que esse
plano se configura em uma ação de gestão pública,
outros órgãos/setores foram integrados para além
da SEMAS: Chefia de Gabinete, Assessoria de
Comunicação, Defesa Civil, Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer (SEMEL), Secretaria Municipal
de Infraestrutura (SINFRA), Secretaria Municipal
de Cultura (SECULT), Secretaria Municipal
de Saúde (SESMA), Secretaria Municipal de
Trânsito e Transporte (SEMUTRAN), Secretaria
Municipal de Indústria, Comércio e Serviços
(SEMICS), Secretaria Municipal de Agricultura e
Desenvolvimento Agrário (SEMADA), Guarda
Municipal Civil (GMC), mídia local, empresários,
população e sociedade civil organizada (Cruz
vermelha, Cáritas Diocesana e voluntários,
especialmente profissionais da saúde e bombeiro
civil).

e da assistência social na execução do plano
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A gestão municipal buscou assegurar as

e conscientizar por meio da educação em saúde

recomendações e orientações das autoridades

as pessoas em situação de rua a se isolarem

de direitos humanos e de saúde, garantindo a

e realizarem medidas preventivas contra a

essa população providências para mitigação dos

COVID-19. Foram diversos encontros da gestão

impactos do contágio à COVID-19.
A vivência foi desenvolvida durante a
pandemia da COVID-19 e ocorreu nos meses
de março a julho de 2020 no Ginásio Loiola

municipal no mês de março de 2020 junto a
equipe do CREAS, discutindo como seriam as
ações e dinâmicas a serem realizadas no período

Passarinho, cito em bairro central (estrela) da

de quatro meses com o público alvo, funções a

cidade de Castanhal-PA. O local em questão

serem delegadas as demais secretarias integradas,

tem ampla capacidade para abrigar o público

guarda municipal, defesa civil entre outros

alvo, levando em consideração a necessidade de

órgãos que agregaram esforços, empresários e

algumas adaptações, compostos por vestiários/

populações civis organizadas.

banheiros, com área externa (campo de futebol),

Após o alinhamento e direcionamento

lavatório de roupas, varal, pia na entrada para

para execução do plano emergencial, no mês de

higienização e foi elegido após diversas reuniões
da gestão municipal como o espaço mais
adequado para o acolhimento emergencial em
caráter temporário da população em situação de
rua.

abril de 2020 iniciou-se a busca ativa de pessoas
em situação de rua pela equipe do CREAS
nos pontos referências em que o público alvo
corriqueiramente frequentava, como a praça

Ademais, o plano obteve apoio da Liga

do Cristo, cemitério, praça do tiro de guerra,

Atlética Castanhalense, situada ao lado do

praça da matriz, igreja São José, feira da Ceasa,

ginásio, o que possibilitou a atenção diferenciada

margens do rio Apeú e o beco do sol. Esta etapa

à acolhidos com sintomas da COVID-19 ou

foi um grande desafio, uma vez que, muitos não

outras patologias que demandavam isolamento.

concordavam com a quarentena, justificando

RESULTADOS E DISCUSSÕES

que todos ficariam aglomerados no Ginásio
Loiola Passarinho, presos e sem trabalhar.

A SEMAS convocou a coordenação

A equipe de abordagem social teve todo

da Proteção Social Especial (PSE) junto a

cuidado em sensibilizar e conscientizar sobre a

equipe do CREAS para planejarem o plano

relevância do isolamento social, dos riscos de

emergencial, referendando equipes para abordar

contaminação e óbitos que a COVID-19 vinha
alavancando no mundo. Foi esclarecido que
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todos antes de ingressarem no abrigamento

Plano Emergencial e procedimento adotados

passariam pela triagem de saúde, visando a

para inserção do mesmo. Após concordância, o

segurança de todos os abrigados, além de

usuário era encaminhado para a 2ª Fase (Saúde):

informa-los que não se trata de um cárcere, pois

realização de testes rápidos (Tuberculose, HIV,

todos teriam a liberdade de sair e trabalhar em

Hepatite); aferição de temperatura e pressão

diversas atividades laborais habituais, tais como:

arterial; verificação de sintomas da COVID-19, e

flanelinha, catador de materiais recicláveis,

logo após conduzido para um anexo do ginásio,

ajudante de pedreiro, entre outros. Contudo,

por outro lado, os indivíduos com suspeita de

deveriam respeitar os horários de entrada e

sintomas gripais era encaminhado para um

saída, além de cumprir as regras estabelecidas

espaço de isolamento e cuidado, o fluxo desta

pelas coordenações das secretarias.

fase encontra-se na figura 1. A 3ª Fase (Social),

Ao todo, em abril de 2020, o abrigo

configura a assinatura do termo de permanência,

emergencial atendia 116 pessoas em situação

neste momento o técnico pontuava todas as

de rua, sendo 108 homens e 08 mulheres. No

regras de adesão ao plano (horário, acordo de

tocante a triagem dos usuários, essa realizada

convivência, acesso a alimentação), além da

em 03 (três) fases, consistindo em: 02 (duas)

entrega de kit de higiene individual, 01 (um)

sociais e 01 (uma) de saúde, a saber: 1ª Fase

colchão/colchonete e roupas higienizadas.

(Social): orientações sobre a finalidade do
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É valido mencionar, que os usuários

a Secretaria Municipal de Educação, garantiu a

abrigados primeiramente no ginásio, assinavam

confecção de distribuição de alimentos para os

o Termo de Permanência, este lido e explicado

acolhidos cadastrados no plano. Diariamente

por um técnico individualmente no momento do

eram ofertadas três refeições, sendo distribuídas

acolhimento, incluído as regras de convivência,

em desjejum, almoço e jantar. O cardápio foi

para ciência e posterior assinatura. Este

elaborado por nutricionistas e utilizava gêneros

documento consta algumas regras, destaca-se não

alimentícios básicos, respeitando as referências

portar objetos perfuro cortante dentro do espaço;

nutricionais, o hábito e a cultura alimentar local e

respeitar os colegas de convivência; respeitar os

a diversidade agrícola da região, além de pautar-se

horários de alimentação; manter o distanciamento

na alimentação saudável e adequada.

social; cuidar da higiene pessoal; cuidar da

A saúde vai além do não estar doente, ela

saúde; cuidar das próprias roupas, lavando e se

engloba o acesso a alimentação, segurança, lazer

responsabilizando pelos seus objetos; não usar

e cultura, recursos financeiros, higiene pessoal,

álcool e/outras drogas dentro do abrigamento;

habitação, entre outros fatores sociais que estão

manter os ambientes limpos.

intimamente ligados com o ser saudável15.

Uma nutrição de qualidade é um

Durante o abrigamento, realizava-se a revista

importante fator na determinação do estado

supervisionada pela guarda municipal e um civil

de saúde e longevidade, podendo influenciar

(cruz vermelha), posto que neste momento era

substancialmente de maneira negativa ou positiva

indispensável zelar pela segurança de todos,

na saúde do indivíduo, conforme registra a

inclusive dos servidores e voluntários. Na entrada

Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS12.

era realizada a higiene pessoal seguindo as

Deste modo, com a propagação mundial de um

recomendações em saúde, garantindo esse direito

novo patógeno, o Coronavírus SARS-CoV-2,

para diminuir as chances de contágio.

causador da doença COVID-19, que é uma

A instalação propriamente era conduzida

grave ameaça para a saúde global13, é essencial

por um servidor de apoio ou voluntário, o qual

fortalecer o sistema imunológico, tendo em vista

orientava sobre a manutenção do distanciamento

a manutenção da saúde, além da aplicação de

entre os colchões para segurança deles mesmos.

medidas de higiene para evitar contaminações já

Dentro da programação e rotina do abrigo

disposto em Guia para Alimentação Saudável14.

emergencial, foram realizadas mini palestras

Por isso, durante o Plano Emergencial

pela manhã, por um período inicial para

da COVID-19 para acolhimento de pessoas

esclarecimentos gerais de saúde e assistência

em situação de rua, a prefeitura municipal de

social, acerca do novo coronavírus no país e

Castanhal, por meio da SEMAS em parceria com

em Castanhal; cuidados pessoais e em saúde;
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Entretenimento por meio de exibição de filmes
e acesso à programação televisionada até às 22
horas, para diminuição do stress, mas sobretudo
para o fortalecimento à informação; Acesso
à área externa para passeio e interação social,
bem como atividades físicas no projeto Corpo
Saudável; Atividades pedagógicas dirigidas, com
incentivo à produção de artesanato, conforme
habilidades entre os abrigados presentes.
Uma

grande

dificuldade

constatada

durante o abrigamento foi manter os abrigados
em quarentena, muitos evadiram-se, justificando
não aguentar as regras e a abstinência de drogas.
Todos os desistentes assinaram o termo de
desligamento expondo sua justificativa, ao final
do mês de maio em quarentena estavam apenas
41 indivíduos. Aqueles que desistiram, receberam
um crachá com nome e especificado usuário
externo. Estes por sua vez, a prefeitura garantiu
as três refeições desde que os usuários estivessem
para buscar no horário combinado.
Ao longo do tempo, os serviços da
assistência social articulavam com a rede
intersetorial e buscavam fortalecer vínculos
daqueles que demonstravam interesse em retornar
ao seio familiar, aos poucos estes indivíduos eram
encaminhados para seus municípios de origem
após conversa com familiares, garantindo todos
os direitos dessas pessoas em situação de rua.
A experiência encerrou e poucos restaram no
abrigamento.

CONCLUSÃO
Durante o desenvolvimento das ações
contidas no Plano Emergencial de Atendimento à
Pessoa em Situação de Rua – COVID-19, a equipe
técnica identificou que a população contemplada
se apropriou de informações no decorrer do
trabalho executado, em relação à calamidade
de saúde pública instalada no país com o Novo
Coronavírus, e para além do reconhecimento
do próprio “abrigado” como sujeito de direitos,
de modo que fortaleceu o empoderamento,
com atividades socioeducativas, no sentido de
fomentar a reflexão de reconstrução de projetos
e trajetórias de vida.
As atividades vivenciadas no plano, com
destaque a questão sanitária, foram importantes
para garantir a promoção, a proteção e defesa
dos direitos inerentes ao público alvo. As ações
de educação em saúde, foram primordiais para
compreensão das pessoas em situação de rua
sobre a COVID-19 e as medidas preventivas
a serem adotadas. Constatou-se que a saúde
preventiva para este público não é prioridade,
pois o fator sobrevivência se sobrepõe a qualquer
outra necessidade existencial.
Outrossim, acredita-se que a execução do
plano deve se configurar um marco no processo
de revisão para elaboração de políticas públicas
que abranjam as especificidades das pessoas em
situação de rua a nível local, para além da política
de assistência social e saúde, promovendo
cidadãos, ampliando oportunidades, diminuindo
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sofrimentos e promovendo o fortalecimento
das relações familiares, contribuindo para uma
sociedade mais justa e igualitária.

REFERÊNCIAS
1- Brêtas ACP, Cavicchioli MGS, Rosa AS. O processo
saúde-doença-cuidado e a população em situação de
rua. Rev Latino-Am Enferm. 2005[citado em 2021 abr.
23];13(4):576-82. Disponível em: http://www.scielo.br/
pdf/rlae/v13n4/v13n4a17.pdf
2- Botti NCL, Castro C, Ferreira M, Silva AK, Oliveira
L, Castro AC, et al. Condições de saúde da população
de rua na cidade de Belo Horizonte. Cad Bras Saúde
Mental. 2009[citado em 2021 fev. 23];1(2):162-76.
Disponível em: http://incubadora.periodicos.ufsc.br/
index.php/cbsm/article/view/1141/1383.
3- Carneiro Junior N, Jesus CH, Crevelim MA. A
Estratégia Saúde da Família para a equidade de acesso
dirigida à população em situação de rua em grandes
centros urbanos. Saúde Soc. 2010[citado em 2021 fev.
23];19(3):709-16.Disponível em: http://www.scielo.br/
scielo.php?pid=S010412902010000300021&script=s
ci_abstract&tlng=pt
4- Paiva IKS. População em situação de rua: desafios e
perspectivas para formação do enfermeiro [dissertação].
Mossoró: Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte; 2015.
5- Silva CC, Cruz MM, Vargas EP. Práticas de cuidado
e população em situação de rua: o caso do Consultório
na Rua. Saúde Debate. 2015[citado em 2021 mar.
18];39: 246-56. Disponível em: http://www.scielo.br/
scielo.php?pid=S010311042015000500246&script=s
ci_abstract&tlng=pt
6- Aguiar MM, Iriart JAB. Significados e práticas de
saúde e doença entre a população em situação de rua em
Salvador, Bahia, Brasil. Cad Saúde Pública. 2012[citado
em 2021 abr. 23];28:(1);115-24. Disponível em: https://
www.scielosp.org/pdf/sdeb/2015.v39nspe/246-256/pt
7- Barreto RM, Silva AS, Aquime RHS, Andrade MAS.
Política de Assistência Social e a População em Situação
de Rua: uma reflexão a partir dos atendimentos do
serviço especializado de abordagem social no município
de Castanhal. In: Mattioli OC, Araújo MF, organizadores.
Gênero, Violência e Psicologia: um percurso pelas
políticas públicas. Curitiba: CRV; 2017. p. 272-284.
8- Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.
Resolução CNAS nº 109 de 11 de novembro de
2009. Disponível em: http://www.mds.gov.br/suas/
resolucao-cnas-nº
109-2009-tipificacaonacional-deservicos-socioassistenciais.
9- Lima SO, Silva MA da, Santos MLD, Moura AMM,
Sales LGD, Menezes LHS de, Nascimento GHB,
Oliveira CC da C, Reis FP, Jesus CVF de. Impactos
no comportamento e na saúde mental de grupos
vulneráveis em época de enfrentamento da infecção
COVID-19: revisão narrativa. REAS [Internet].
18jun.2020 [citado 18 abr. 2021];(46): e4006. Available
from:
https://acervomais.com.br/index.php/saude/
article/view/4006
10- Coelho FC, Lana RM, Cruz OG, Codeco CT, Villela

D, Bastos LS, et al. Assessing the potential impact of
COVID-19 in Brazil: mobility, morbidity and the burden
on the health care system. medRxiv 2020; 26 mar. 2021.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.19
.20039131v2 .
11- Brasil. Ministério do desenvolvimento social (MDS).
Secretaria Nacional de Assistência Social. Política
Nacional de Assistência Social ”“ PNAS e Norma
Operacional básica NOB/SUAS. Brasília, 2005.
12- Organização Pan-Americana da Saúde. Gestão de
redes na OPAS/OMS Brasil: conceitos, práticas e lições
aprendidas. Brasília (DF) OPAS/OMA; 2008. p.1-101.
13- Bezerra ACV, Silva CEM, Soares FRG, Silva JAM.
Fatores associados ao comportamento da população
durante o isolamento social na pandemia de COVID-19.
Cien Saude Colet 2020; 25(Supl. 1):2411-2421.
14- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Guia Alimentar
para a População Brasileira Brasília: MS; 2014.
15- Koh HK, Oppenheimer SC, Massin-Short SB,
Emmons KM, Geller AC, Viswanath K. Translating
Research Evidence into Practice to Reduce Health
Disparities: A Social Determinants Approach. Am J
Public Health 2010; 100(S1): S72-S80.

OBSERVAÇÃO: Os autores declaram não existir
conﬂitos de interesse de qualquer natureza.

Revista CPAQV – Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida | Vol.13| Nº. 2| Ano 2021| p. 8

