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Direitos Humanos e Saúde
• Participação Social:

– Inclusão de pessoas em 
situação de rua, trabalhadores, 
outros atores

• Intersetorialidade:
• Determinantes sociais : 
ambiente, educação, trabalho, 
e outros



COMO?

• METODOLOGIA :APRENDIZAGEM 
PARTICIPATIVA 

• Permite a tod@s @s envolvid@s
participar, aprender e agir de modo 
cooperativo e democrático para atingir  
objetivos comuns



METODOLOGIA

• Tod@s são “experts”
• Tod@s as vozes e perspectivas contam
• Respeito à diversidade
• A comunidade coopera, identifica problemas 

e formas de resolve-los (Pesquisa) 
• Pesquisar com e para pessoas, não é

pesquisar sobre as pessoas
• A comunidade é envolvida o máximo 

possível do início ao fim do processo de 
pesquisa



Formação da rede de apoio

• Construção da rede

• Processo participativo

• Mapeamento através de Grupos 
focais

2010



Síntese dos  grupos focais

• Usuários (100)

• Agentes Comunitários de Saúde e 
Agentes Sociais (30)

• Técnicos da área da Saúde e 
Técnicos da Assistência Social (30)

• Gerentes da área da Saúde e 
gerentes da Assistência Social (12)

2010



Principais Problemas

Dificuldades em acessar os serviços de saúde: Não comparecem aos 
serviços por sentirem-se discriminados

Falta de redes de apoio > não existem ações sistemáticas  da saúde 
mental nos equipamentos da assistência social 

Falta de estrutura de retaguarda para a continuidade de cuidados

O principal problema é saúde mental > os serviços não estão 
preparados para atender esta população

Falta ambiente saudável para conviver durante o dia: “O ambiente da 
rua faz a pessoa piorar”

2010



Dificuldades no cuidado à
saúde 

Falta integração entre a Saúde e a Assistência

Falta de apoio da saúde aos equipamentos sociais

Profissionais despreparados: atitudes desumanas 

Falta de locais para higiene

Dificuldade de abordar situações de doenças nos equipamentos 
sociais: não dão continuidade ao tratamento; 

Complexidade do atendimento exige flexibilidade das estruturas e da 
organização do serviço

2010



Necessidades

Tratamento da dependência química: porque 
vai diminuir as outras doenças

Tratamento dos problemas mentais

Formação dos profissionais em saúde mental 
para atender a pop rua 

2010



Sugestões

Para os problemas psicológicos, não ficar falando 
dos problemas. Usar terapias que “ocupe a 
mente: música, dança, teatro, filme, desenho, 
pintura, artesanato, bijuterias...”

Capacitação em Saúde mental para a Assistência 
Social

Educação

2010



A  rede de apoio 2015: 
extensão e educação permanente 

OAF A Cor Da
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Equipe
n Educadores Agentes de Direitos Humanos: Cláudio, 

Vivian, Timóteo e Neide
n Pesquisador de Campo: Gabriel (Sociólogo)
n Educadora: Lucilene (Enfermeiro) 
n Graduandas: Erina e Bruna (Enfermagem)
n Tesouraria: Antonio e Vera 
n Secretaria: Thais
n Coordenação: Carmen  e Anderson 
n Parceria OAF: Antonieta e Edy
n Colaboradores: Katia, Erika, Magali, Adriana, Eliana, 

Luciana, Carolina
n Participantes do Núcleo de Pesquisa e Programa de 

Extensão Com Unidade - UNIFESP



Objetivos:

1- Formação de Profissionais e 
Integração da Rede Intersetorial

2- Produção de Conhecimento

3- Educação em Direitos Humanos



Objetivo 01 e 02: Parcerias

• Secretaria DH da Presidência da
República

• Secretaria Municipal de DH
• SMADS
• SMS
• OAF
• ASF
• Bom Parto 



Objetivo 01 e 02: Parcerias

1. Curso - intervenção: construção coletiva de 
um livro/documento com a temática: 
“Práticas de atenção integral e 
promoção de direitos humanos na
situação de rua” e Curso de Saúde
Mental e DH

2. Pesquisa – ação
3. Realização de seminários e oficinas

com a população em situação de rua





Seminários: A cor da Rua

n Fomentar a discussão e disseminar o conhecimento sobre temáticas
relacionadas a situação de rua.

n Espaço aberto e participativo onde 04 convidados tratarão de temas
sugeridos pelos trabalhadores que atuam na rua: 
¡ representante da população em situação de rua e/ ou representante dos 

trabalhadores
¡ representantes do poder público
¡ representantes da academia
¡ profissionais da área

Eventos mensais, às quartas – feiras na UNIFESP, das 18:30 às
20:30; abertos a todos os públicos, e com certificados de 
participação enviados, independentemente, após cada evento.  



Cronograma:
Seminários A cor da Rua

n 25/04/2015: A saúde mental de quem trabalha com a situação
de rua

n 26/08/2015: Autocuidado para quem trabalha com a situação
de rua

n 23/09/2015: O que é a rua? 
n 28/10:/2015 Abordagens ao uso de Álcool e outras drogas
n 25/11/2015: Imigrantes em situação de rua
n 27/01/2016: Mulheres em situação de rua
n 24/02/2016: Crianças e adolescentes em situação de rua
n 23/03/2016: Idosos em situação de rua
n 27/04/2016: Quem sai da rua?
n 11/05/2016: Desafios e possibilidades no cuidado à pessoas

em situação de rua adulta nos CAPSs





Avaliação dos Seminários

Seminários Avaliação do 
conteúdo/Excelente

/Bom
4 - O que é a rua (n-70) 98,60%

5 - Álcool e Outras Drogas (n-64) 93,60%
6 - Imigrantes e refugiados (n-30) 93,40%

7 - Mulheres (n-64) 100%
8 - Crianças (n-95) 100%
9 - Idosos (n-78) 89,80%

10 -Quem sai da rua (n-62) 90,40%
11- Desafios do cuidados nos CAPSs (n-54) 100,00%

Média 95,11%



FORMAÇÃO DO AGENTE 
EDUCADOR EM DH



AGENTE EDUCADOR 
EM DIREITOS HUMANOS

n Mapeamento do território de atuação 
(equipamentos da rede de cuidados)

n Formação em Direitos 
Humanos/Saúde/Assistência

n Visitas no território para divulgação 
do Projeto, Seminários e Parcerias 

Saúde: 13
Assistência: 39
Centros de Convivência/Cultura/Educação: 
06



Educação em Direitos Humanos

-Oficinas no Centro de Acolhida Maria Maria
Objetivo 03



-Oficinas de Cuidado - Glicério





Eventos

n Seminário: “Acesso a justiça pela população em 
situação de rua”



Inauguração do Marco em Respeito à
População em Situação de Rua



3˚Conferência Municipal LGBT
7˚Conferência de Direitos Humanos

2˚Conferência Regional de Direitos Humanos- SP
12˚Conferência Nacional de Direitos Humanos





n Liga Acadêmica de Saúde Coletiva 
Unifesp



Apresentação do Projeto aos 
calouros Unifesp



MUITO OBRIGADA!

www.acordarua.eco.br


