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Saúde e Saúde Mental de pessoas em 
situação de rua é pauta das políticas públicas 

do
SUS

 Grupo de Trabalho Interministerial
 Plano Operativo para Implementação de ações em saúde 

da População em situação de Rua 
 Política de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas
 IV Conferencia Nacional de Saúde Mental  Intersetorial



Diretrizes do SUS

Reconhecendo a lacuna assistencial

Necessidade de ampliação do acesso e serviços 
de atenção em álcool e outras drogas para 
população em situação de grave 
vulnerabilidade social



PEAD

PEAD – PT 1190 de 4 de junho de 2009

• I -ampliar o acesso ao tratamento e à prevenção em álcool 
e outras drogas no Sistema Único de Saúde (SUS);

• II -diversificar as ações orientadas para a prevenção, 
promoção da saúde, tratamento e redução dos riscos e 
danos associados ao consumo prejudicial de substâncias 
psicoativas;e

• III - construir respostas intersetoriais efetivas, sensíveis ao 
ambiente cultural, aos direitos humanos e às 
peculiaridades da clínica do álcool e outras drogas, e 
capazes de enfrentar, de modo sustentável, a situação de 
vulnerabilidade e exclusão social dos usuários



PEAD

• I - EIXO 1 - Ampliação do acesso ao tratamento:
f) fortalecimento e expansão de experiência de intervenção comunitária, 
como consultórios de rua, ações no território, atenção domiciliar e outros 
(articuladas à atenção básica e visando à inclusão social); 

● III - EIXO 3 -Articulação intra e intersetorial, com a sociedade civil e 
participação social

Plano de ação anexo II
• Objetivo 3.9 Fomentar ações de prevenção do consumo de álcool e outras 

drogas e HIV/AIDS para população de rua.
• Objetivo 3.18  Fomentar e apoiar, através de Edital, estratégias 

intersetoriais ativas de ações extra-muros, que promovam no território 
alternativas de convivência, sociabilidade e vínculos, às pessoas em 
situação de rua com transtornos mentais e/ou associados ao consumo de 
álcool/drogas



PLANOS CRACK

Plano Crack – Decreto nº 7.179 de 20 de maio 
de 2010.

• Institui o Plano Integrado de Enfrentamento 
ao Crack e outras Drogas, cria o seu Comitê 
Gestor, e dá outras providências.



PLANO CRACK

• CAPS AD III - PORTARIA Nº 2.841, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010
Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o Centro de 
Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas – 24 horas - CAPS AD 
III.

• NASF 3 - PORTARIA Nº 2.843, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010
Cria, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, os Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família - Modalidade 3 - NASF 3, com prioridade 
para a atenção integral para usuários de crack, álcool e outras 

drogas e municípios com menos de 20 mil habitantes.
• SHR AD - PORTARIA Nº 2.842, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010

Aprova as Normas de Funcionamento e Habilitação dos Serviços 
Hospitalares de Referência para a Atenção Integral aos Usuários de 
Álcool e outras Drogas – SHRad



Ações do MS no Plano Integrada:

• EDITAL nº 001/2010/GSIPR/SENAD / MS PROCESSO SELETIVO
Projetos de utilização de leitos de acolhimento, por usuários de 
crack e outras drogas, em Comunidades Terapêuticas – 2000 leitos

• EDITAL nº 002/2010/GSIPR/SENAD / MS PROCESSO SELETIVO
Centros Regionais de Referência para Formação Permanente dos 
profissionais que atuam nas redes de atenção integral à saúde e
de assistência social com usuários de crack e outras drogas e seus 
familiares -

• EDITAL nº 003/2010/GSIPR/SENAD / MS PROCESSO SELETIVO
Implantação e/ou ampliação de Casas de Acolhimento Transitório –
40 casas

● EDITAL nº 27/2010/MS/GSIPR/SENAD/MEC
Programa de Educação pelo Trabalho para a
Saúde - PET-Saúde/Saúde Mental - Crack, Álcool e outras Drogas



• III Chamada de Seleção de Projetos de Consultório de 
Rua – 35 novos e 35 refinanciamento

• II Chamada de Seleção de Escola de Redutores de 
Danos – 27 novos e 13 refinancimento

• VI Chamada para Supervisão Clínico-Institucional: Rede
de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras drogas 

• Chamada para seleção de Projetos de “Escola de 
Supervisores Clínico Institucional da rede de Saúde 
Mental, Álcool e outras Drogas 

Ações do MS no Plano Integrada:



CONSULTÓRIO DE RUA DO SUS

• PROJETOS PILOTOS
• CARATÉR INOVADOR
• PROCESSO EM CONSTRUÇÃO
• EM VIA DE REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO NO 

SUS

• Experiência que surgiu no início de 1999, em 
Salvador/BA  - até 2006 

• 2009 Ministério da Saúde propõe como uma das 
estratégias do PEAD 



CONSULTÓRIO DE RUA DO SUS

• CONCEITUANDO

Os Consultórios de Rua constituem uma modalidade de
atendimento aos usuários de drogas que vivem em condições de maior
vulnerabilidade social.

São dispositivos públicos clínico-comunitários que fazem uma
oferta de cuidados em saúde aos usuários em seus próprios contextos de
vida, adaptada para as especificidades de uma população complexa.

Promovem a acessibilidade a serviços da rede institucionalizada,
a assistência integral e a promoção de laços sociais para os usuários em
situação de exclusão social, possibilitando um espaço concreto do
exercício de direitos e cidadania.



CONSULTÓRIO DE RUA DO SUS

PÚBLICO-ALVO: crianças, adolescentes e adultos
jovens em situação de alta vulnerabilidade,
vivendo em condições precárias na rua ou em
comunidades empobrecidas.

POPULAÇÃO ATENDIDA: qualquer indivíduo que
vive nos mesmos contextos da população-
alvo, e se aproxima do CR em busca de ajuda.



CONSULTÓRIO DE RUA DO SUS

OS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM ESSA PRÁTICA:

• Universalidade de acesso à saúde

• Integralidade da atenção

• Equidade

• Respeito ao modus vivendi

• Promoção de direitos humanos, ressaltando a 
inclusão social e o enfrentamento do estigma.

• Redução de danos como estratégia prioritária



CONSULTÓRIO DE RUA DO SUS

CARACTERÍSTICAS

ATIVIDADES FORA DOS MUROS INSTITUCIONAIS

ATUAÇÃO NO TERRITÓRIO

ATENDIMENTO IN LOCO

ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR 

INTERSETORIALIDADE E REDE



CONSULTÓRIO DE RUA DO SUS

COMPONENTES PRINCIPAIS
• uma equipe volante mínima com formação multidisciplinar 

constituída por profissionais da saúde mental, da atenção 
básica, de pelo menos um profissional da assistência social.
Sendo estes: médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, outros 
profissionais de nível superior,  redutores de danos, técnicos de 
enfermagem, educadores sociais e outros de acordo com o Projeto do CR. 

• um automóvel, deslocamento e ponto de referência
• insumos para tratamento de situações clínicas comuns, 

preservativos, cartilhas e material instrucional, material 
para curativos, medicamentos de uso mais freqüente em 
tais situações.



CONSULTÓRIO DE RUA DO SUS

• I Chamada de Seleção de Projetos de Consultório 
de Rua do SUS novembro de 2009: 32 projetos 
inscritos, selecionados 14

• II Chamada de Seleção de Projetos de Consultório 
de Rua do SUS maio de 2010: 50 projetos 
inscritos, selecionados 20.

• III Chamada de Seleção de Projetos de 
Consultório de Rua do SUS novembro de 2010.

• Total final de 2010: 70



35 CONSULTÓRIO DE RUA DO SUS

GESTÃO ESTADUAL



35 CR



CONSULTÓRIO DE RUA DO SUS

Região Nº

Norte 3

Centro-Oeste 3

Nordeste 10

Sudeste 14

Sul 5



CONSULTÓRIO DE RUA DO SUS

Consultoria Técnica e Acompanhamento dos 
Projetos Selecionados

I Oficina Nacional de Consultório de Rua do SUS 
- fevereiro de 2010

II Oficina Nacional de Consultório de Rua do SUS  
- setembro de 2010

Supervisão UBFA/Aliança de RD 



CONSULTÓRIO DE RUA DO SUS

• CURITIBA: Pop 1.851.215 (IBGE estimada 2009)

• 1 Consultório de Rua

• 6 CAPS AD, 6 CAPS II E 2 CAPS i = cobertura 
populacional 0,76  ► muito boa

• 5 Residências Terapêutica = 34 moradores

• 15 NASF

• 167 PSF



CONSULTÓRIO DE RUA DO SUS

• Ações Saúde Mental propostas

Implantar Consultórios de Rua. 
Meta 2010 - 70 Consultórios de Rua financiados através de 3 
Editais: I, II e III Chamada para Seleção de Projetos de 
Consultórios de Rua e Redução de Danos. 

Revisar e ampliar a publicação “Saúde Mental no SUS: Os 
Centros de Atenção Psicossocial” de forma a incluir e 
incentivar o trabalho extra-muros como ação fundamental 
para garantia do acesso.



CONSULTÓRIO DE RUA DO SUS

Inserir a temática Saúde Mental e PSR nos currículo dos cursos

de especialização e capacitação de saúde mental financiados

pelo Ministério da Saúde. 

Divulgação das recomendações da IV Conferência Nacional de 
Saúde Mental – Intersetorial para a atenção à saúde mental 
das pessoas em situação de rua em Boletim Eletrônico do 
campo da saúde mental.



CONSULTÓRIO DE RUA DO SUS

concluindo:

Desafio para as políticas públicas, 
especialmente no sentido de 
convocar à produção de resposta 
integradas



CONSULTÓRIO DE RUA DO SUS

“Precisamos de mais 

pontes e menos muros”



CONSULTÓRIO DE RUA DO SUS

Área Técnica de Saúde Mental, Álcool e outras 
Drogas/DAPES/SAS/MS

Setor de Administrativo Federal Sul (SAF Sul)
Trecho 2, Bloco F, Edifício Premium, Torre II
SALA 13
CEP 70070-600
Brasília/DF

www.saude.gov.br/saudemental
email: saudemental@saude.gov.br

miriam.giovanni@saude.gov.br
fone (61) 3306-8144/8141 – 33159144/9141

http://www.saude.gov.br/saudemental
mailto:saudemental@saude.gov.br
mailto:miriam.giovanni@saude.gov.br


CONSULTÓRIO DE RUA DO SUS



CONSULTÓRIO DE RUA DO SUS



CONSULTÓRIO DE RUA DO SUS


