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Resumo 
 

Tiradentes LR. Identificação de diagnósticos de enfermagem em mulheres moradoras 
de rua. [Dissertação]. Guarulhos(SP): Universidade de Guarulhos;2007. 

 
Estudo descritivo exploratório com abordagem quantitativa que teve como 
objetivos: estruturar a consulta de enfermagem  para mulheres moradoras de  rua;  
elaborar um instrumento para consulta de enfermagem, utilizando como estrutura 
básica os domínios e classes da Taxonomia II da NANDA e identificar os 
diagnósticos de enfermagem nesta população. A amostra foi constituída por 40 
mulheres moradoras de rua que freqüentam instituições filantrópicas que prestam 
serviços à população de rua, no centro da cidade de São Paulo.Os dados foram 
coletados no período de trinta e um de janeiro a trinta e um de julho de 2006. O 
perfil sócio-demográfico das mulheres  pode ser assim caracterizado: idade média  
de 41,2 anos, com variação de 19 a 63 anos;  37,5% são brancas; 35% negras e 
27,5% pardas; a maioria (60%) solteira; referem morar com companheiro 35%; 
não completaram o ensino fundamental (40%); e 15% são analfabetas; procedem 
em sua maioria (57,5%) das regiões Sul / Sudeste do país; 37,5% referem não ter 
filhos; 35,% referem ter de 1 a 2  filhos; 65,% estão desempregadas; a metade das 
mulheres entrevistadas (50,0%) refere que dorme na rua, sendo que a outra 
metade dirige-se aos albergues ou instituições filantrópicas para dormir. Para 50% 
das mulheres a situação de rua ocorre há menos de 2 anos, sendo que para 
27,5% esta situação é relativamente nova, pois perdura há menos de 1 ano, sendo 
que a média de tempo encontrado foi de 5 anos, com variação de 1 a 34 anos.A 
maioria (52,2%) é tabagista, 32,5% consomem álcool e 5% drogas. A consulta foi 
estruturada em duas instituições, onde os dados foram coletados. Ao que se 
refere aos diagnósticos, foram identificados 42 que foram classificados  pela 
Taxonomia II da NANDA. Os dez diagnósticos mais freqüentes foram: manutenção 
ineficaz da saúde(80%); dentição prejudicada (78%); constipação(35%) ; nutrição 
desequilibrada:menos do que as necessidades corporais(33%); déficit para o 
autocuidado:banho/higiene e risco de infecção(30%); nutrição desequilibrada; 
mais do que as necessidades corporais (15%) ; Integridade da pele prejudicada 
(13%); Ansiedade e Risco de lesão (10%). Foram identificados, ainda 26 
diagnósticos que decidiu-se denominar prováveis, uma vez que as características 
definidoras e fatores relacionados não se coadunavam com a Taxonomia II da 
NANDA. Além disto, foram identificadas outras situações muito peculiares a esta 
população, em sua maioria, de caráter social, que não foram incluídas nos 
diagnósticos identificados, nem nos prováveis, pois faltaram elementos para 
classificá-los. Por se tratar de uma população pouco abordada em estudos, 
principalmente na área da enfermagem, recomenda-se o desenvolvimento de 
outras pesquisas que possibilitem o confronto e fortalecimento dos dados 
encontrados, neste trabalho. 
 
Descritores: Diagnósticos de enfermagem; Sem teto; Pobreza; Saúde da Mulher. 
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Abstract 
 

Tiradentes,LR. Identified disgnostic of nursings in  homeless womens 
 (Dissertation). Guarulhos (SP),University of Guarulhos,2007. 
 
An exploratory descriptive study with a quantitative approach whose objectives 
were: to structure the nursing consultation for homeless women; to implement an 
instrument for nursing consultation using the domains and classes of the NANDA 
Taxonomy II as its basic structure, and to identify the nurses’ diagnoses in this 
population. The sample was composed of forty homeless women, who attend 
philanthropic institutions that assist the homeless population in the downtown area 
of the city of São Paulo. The data were collected between January thirty first and 
July thirty first of 2006. The socio-demographic profile of the women is 
characterized as follows: average age 41.2 years, with variation of 19 to 63; 37.5% 
are white; 35% are black and 27.5% mulattas; the majority (60%) is single; 35% 
reported to be living with a male partner; 40% had not completed basic education; 
and 15% are illiterate; the majority (57.5%) come from the South/Southeastern 
areas of the country; 37.5% reported not having children; 35 % reported having 1 
to 2 children; 65 % are unemployed; half of the interviewed women (50.0%) report 
sleeping in the street, the other half go to shelters or philanthropic institutions to 
sleep.  Fifty percent of the women had been living in the street for less than 2 
years, whereas for 27.5% this situation is relatively new, since it has been 
occurring for less than 1 year. The average time in the street was 5 years, with a 
variation of 1 to 34 years. The majority (52.2%) smokes, 32.5% use alcohol and 
5% use drugs. The consultation was structured in two institutions, where the data 
were collected. As for the diagnoses, forty-two classified by the NANDA Taxonomy 
II were identified. The ten most frequent diagnoses were: inefficient health 
maintenance (80%); damaged dentition (78%); constipation (35%); unbalanced 
nutrition: below bodily needs (33%); inadequate self-care: baths/hygiene and risk 
of infection (30%); unbalanced nutrition, above bodily needs (15%); damaged 
integrity of the skin (13%); Anxiety and Risk of injury (10%). We identified thirty 
other diagnoses, which we decided to call probable, since the defining 
characteristics and related factors did not match the NANDA Taxonomy. Moreover, 
other very particular situations were identified in this population; most of them were 
of a social character, which had neither been included in the identified diagnoses 
nor in the probable ones, due to the lack of elements to classify them. As there are 
few studies directed toward this population, especially in the nursing area, the 
development of other similar research is recommended in order to enable 
comparisons and enrich the data in this study. 
             
            

  

Descriptors: Nursing diagnosis; Homeless persons; Poverty  ; Women’s heath. 
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Resumem 

 
Tiradentes,LR. Identificacion de diagnostico de enfermedades de mujeres que 
viven en la calle [disertacion] Guarulhos (SP): Universidad Guarulhos;2007. 

 
Estudio descriptivo exploratorio con abordaje cuantitativo que tuvo como objetivos: 
estructurar la consulta de enfermería para mujeres que viven en la calle; elaborar un 
instrumento para consulta de enfermería, utilizando como estructura básica los dominios y 
clases de la Taxonomia II de NANDA e identificar los diagnósticos de enfermería en esta 
población. La muestra fue constituida por 40 mujeres habitantes de calle que frecuentan 
instituciones filantrópicas que prestan servicios a la población de calle, en el centro de la 
ciudad de Sao Paulo. Los dados fueron colectados en el periodo de treinta y uno de enero a 
treinta y uno de julio de 2006. El perfil socio-demográfico de las mujeres  puede ser así 
caracterizado: edad media  de 41,2 años, con variación de 19 a 63 años;  37,5% son 
blancas; 35% negras y 27,5% pardas; la mayoría (60%) soltera; refieren vivir con 
compañero 35%; no completaron la enseñanza fundamental (40%); y 15% son analfabetas; 
proceden en su mayor parte (57,5%) de las regiones Sur / Sudeste del país; 37,5% refieren 
no tener hijos; 35,% refieren tener de uno a dos hijos; 65,% están desempleadas; la mitad de 
las mujeres entrevistadas (50,0%) refiere que duerme en la calle, siendo que la otra mitad se 
dirige a los albergues o instituciones filantrópicas para dormir. Para 50% de las mujeres la 
situación de calle ocurre hace menos de 2 años, siendo que para 27,5% esta situación es 
relativamente nueva, pues perdura hace menos de un año, siendo que el promedio de 
tiempo encontrado fue de 5 años, con variación de uno a 34 años. La mayoría (52,2%) es 
tabaquista, 32,5% consumen alcohol y 5% drogas. La consulta fue estructurada en dos 
instituciones, donde los dados fueron colectados. Fueron identificados 42 diagnósticos, 
clasificados por la Taxonomia II de NANDA. Los diez diagnósticos más frecuentes fueron: 
manutención ineficaz de la salud (80%); dentición perjudicada (78%); estreñimiento (35%); 
nutrición desequilibrada: menos que las necesidades corporales (33%); déficit para el 
autocuidado: baño/higiene y riesgo de infección (30%); nutrición desequilibrada; más que 
las necesidades corporales (15%); integridad de la piel perjudicada (13%); ansiedad y 
riesgo de lesión (10%). Fueron identificados, todavía, 26 diagnósticos que se decidió 
denominar probables, una vez que las características definidoras y factores relacionados no 
se relacionaban con la Taxonomia de NANDA. Además, fueron identificadas otras 
situaciones mucho peculiares a esta población, en su mayor parte, de carácter social, que no 
habían sido incluidas en los diagnósticos identificados, ni en los probables, pues faltaron 
elementos para clasificarlos Por no haber muchos estudios vueltos para esta población, 
sobre todo en el área de la enfermería, se recomienda el desarrollo de otras investigaciones 
semejantes que posibiliten el enfrentamiento y fortalecimiento de los dados encontrados, en 
este trabajo. 
 
Descriptores: Diagnostico de enfermería; Personas sin hogar; Pobreza; Salude de las 
mujeres 
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Epígrafe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Se a exclusão produziu a miséria, a união destruirá a produção da 
miséria, produzirá a cidadania plena, geral e irrestrita. Democrática.” 

       Hebert de Souza
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O Brasil está situado entre uma das dez maiores economias industriais do 

mundo, entretanto, apresenta uma das piores distribuições de renda do planeta e é 

conhecido internacionalmente por ser uma das sociedades mais desiguais ou 

injustas onde a diferença na qualidade de vida de ricos e pobres é imensa1.  

Estimativas recentes colocam o país no 69ª lugar no ranking do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH-2006) em relação a 177 países e apresenta um 

índice médio de desenvolvimento humano na ordem de 0,792 enquanto a Noruega, 

que encontra-se pelo sexto ano consecutivo no topo da lista, exibe um IDH de  

0,9652.  

No ranking o Brasil aparece logo abaixo da linha caribenha de 

Dominicana (0,793), e logo acima da Colômbia (0,790); 13 países da América Latina 

e do Caribe tem desempenho superior ao brasileiro, entre eles México (53º no 

ranking, IDH de 0,821), Cuba (50º no ranking, IDH de 0,826), Uruguai (43º no 

ranking, IDH 0,851), Chile (38º no ranking, IDH de 0,859) e  Argentina (36º no 

ranking, IDH de 0,863). Outras 17 nações da região ficam abaixo do Brasil no 

ranking, como Venezuela, Peru, Paraguai, Jamaica e Haiti que são os piores da 

América Latina. No mundo o índice mais baixo é o de Níger na África (177º, IDH de 

0,311) 2. 

O país vem se desenvolvendo nas últimas duas décadas e já subiu 14 

posições, mas apesar de ter melhorado nos critérios educação e longevidade, caiu 

no critério renda1.  

 Entre 2001 e 2004  a renda dos 20% mais pobres da população cresceu 

cerca de 5% ao ano, enquanto que  os 20% mais ricos perderam 1%. Neste mesmo 

período houve queda de 1% na renda  per capita e o Produto Interno Bruto (PIB) não 

cresceu significativamente. A explicação dos economistas brasileiros e também de 

técnicos do banco mundial para a redução das desigualdades está nos programas 

de distribuição de renda, como o bolsa família1. 

 No entanto, esta modalidade de distribuição de renda pode ser 

visualizada como assistencialismo e não ataca o cerne da questão. Como mais de 

dois terços dos rendimentos das famílias brasileiras provém do trabalho assalariado, 
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o crescimento da economia e do mercado de trabalho, são as soluções apontadas 

para minimizar a desigualdade social.  

 A má distribuição de renda, a falta de emprego e a desigualdade social 

conduzem o indivíduo a uma condição de impossibilidade de gerar o mínimo para a 

sua sobrevivência, o que pode ser caracterizado como pobreza. 

   O conceito de pobreza é polêmico e relativo. Para alguns é quantificável, 

pode ser aferida  em termos de renda diária per capita e depende do índice que se 

adote para a traçar a linha divisória entre pobres e não pobres. A linha de pobreza 

superior é arbitrariamente estabelecida a uma renda per capita de US$1 por dia3.   

Escorel considera dois conceitos de pobreza, a pobreza relativa e a 

pobreza absoluta.  A falta de recursos ou de consumo em relação a padrões usuais 

ou aprovados do que é considerado essencial, pela sociedade, para uma vida digna, 

é denominada pobreza relativa. Enquanto que pobreza absoluta significa não ter 

acesso aos bens e serviços essenciais, é o afastamento de um mínimo necessário à 

manutenção da sobrevivência física de um indivíduo4. 

Na diversidade de conceitos e enfoques sobre a pobreza há autores que 

trabalham com duas vertentes; a pobreza e a indigência. Neste contexto a linha da 

pobreza é demarcada por aqueles que não dispõem dos meios para atender às 

necessidades básicas de alimentação, vestuário, educação e habitação, enquanto  

na linha da indigência encontram-se os incapazes de atender sequer as 

necessidades alimentares5.  

 Algumas estatísticas dão conta de que no Brasil 30% da população é 

pobre, e que a situação de pobreza da população tem forte componente regional. 

Atinge proporções mais elevadas no Norte e Nordeste do país e reduz em direção 

ao Sul. Nas áreas rurais do Nordeste os pobres correspondem a quase 50% da 

população. De modo geral, a incidência da pobreza é mais elevada em áreas rurais 

(39%), porém em áreas metropolitanas como São Paulo e Rio de Janeiro, a pobreza 

é predominantemente um fenômeno urbano3.  

Especialistas, entretanto, garantem que o país não sabe exatamente 

quantos brasileiros são pobres. Considerando-se os 17 milhões relacionados pelo 
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último Censo (2000), os pobres podem ser 8 milhões se o critério for sobreviver com 

pelo menos US$ 1 (cerca de R$ 3,00) por dia.6 

 O fato é que a desigualdade social no Brasil é tão gigantesca quanto o 

seu território. O número de pessoas que vivem em condições de pobreza é 

alarmante e a perspectiva de recrudescimento da situação de exclusão não é das 

mais promissoras.7

Os parâmetros normativos utilizados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) para estabelecer as linhas de pobreza e indigência têm 

como referência os estudos do consumo padrão das populações de baixa renda 

utilizados para verificar o orçamento familiar. Assim fica fixado nacionalmente um 

patamar de renda em termos de dois salários mínimos ou ½ salário per capita, tal 

procedimento tem a desvantagem de estabelecer um parâmetro sem garantia de 

cobrir o custo das necessidades básicas, além de negligenciar a existência de 

diferenciais geográficos desse custo entre regiões metropolitanas, urbana e rurais 

Nas regiões metropolitanas esse custo é estimado pelo Sistema Nacional de Índices 

de Preços ao Consumidor do IBGE significando que em áreas urbanas-não 

metropolitanas e rurais esse cálculo fica pendente pois não existe pesquisa de 

preços nestas zonas.5

Os últimos dados referentes as linhas de pobreza e indigência  

apresentados pela PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) de 2004, 

apontam que na área metropolitana de São Paulo há famílias com renda mensal de 

até R$ 250,79. O que as coloca na linha de indigência R$ 66,648. 

 A forma de demarcação interna da pobreza baseada em linhas, deixam 

obscurecidos alguns dados, e não elucidam quem são, como se diferenciam, quais 

os mecanismos e processos que conduzem às várias situações de pobreza9. 

Dentro das linhas estabelecidas ocorre uma lacuna que advém do fato de 

não se saber exatamente quantos brasileiros são pobres. Ou seja, as pessoas que 

não possuem casa são excluídas deste censo, uma vez que o IBGE só contabiliza 

quem tem casa, esta é uma forma genuína de exclusão, que mascara a catástrofe 

da pobreza no país.  
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Neste processo introdutório de categorizar termos, noções e conceitos  

busco explicitar como é caracterizada a pobreza através dos tempos,  na visão de 

alguns autores. 

 

1.1. Pobreza e exclusão social 

 

Escorel numa perspectiva de evolução histórica da pobreza destaca que  

perante a sociedade os pobres já foram encarados de diversas formas. Na reforma 

protestante, os sofrimentos oriundos da pobreza perderam o sentido de redenção 

enquanto que o catolicismo acenava aos pobres com a entrada no reino de Deus. 

Com a revolução industrial e implantação do capitalismo, a pobreza era considerada 

como um castigo da preguiça, onde os trabalhadores eram explorados e submetidos 

à condições de vida precária4. 

Nas décadas de 1930 a 1950 a figura do pobre era relegada ao ambiente 

rural, no espaço urbano o pobre estaria inserido como força de trabalho ou em um 

processo de transição rural-urbano, adaptando-se ao novo ambiente da sociedade 

moderna4.  

 A década de 1950 a 1960 foi marcada pela “marginalidade social” a 

pobreza era caracterizada como atributo da população de baixa renda e demarcada 

por insuficiências das satisfações das necessidades básicas, biológicas e sociais4. 

No período de 1970 a 1980 consolidaram-se as relações sociais urbano-

industrial e 70% da população economicamente ativa passou a se concentrar nas 

cidades. Os fenômenos migratórios da pobreza para a periferia se acentuaram e 

deu-se então a concepção da pobreza como de natureza social e causada pelo 

desemprego4. 

Neste percurso, ao longo da história da pobreza, entre 1960 e 1980 o 

agravamento das diferenças sociais fez surgir na América Latina a marginalidade. 

Nos Estados Unidos o termo utilizado era underclass e na França, exclusão social, 

entretanto, os três representavam pobreza4. 

 Na América Latina, a marginalidade é ligada ao componente de 

subalternidade e inferioridade, designa uma posição de periferia e a figura do 

vagabundo vinculado ao crime, as drogas e prostituição. Isso caracteriza os pobres 

como suspeitos e perigosos4.
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O termo underclass evoca a noção da questão dual alto/ baixo, designa 

grupos pobres e ameaçadores com forte carga de preconceito ligado ao negro e aos 

grupos sociais marginalizados. Esse termo foi difundido no cenário norte-americano 

a partir da publicação em 1977 na revista Time, de uma série de reportagens sobre 

os guetos4. 

A origem do termo exclusão foi na França com Lenoir em 1974, mas na 

época a conotação dada era diferente da atual. Esse conceito sofreu alterações em 

razão das mudanças ocorridas na organização da sociedade e nas relações sociais. 

Inicialmente, era tido como um fenômeno marginal que não afetava toda a 

sociedade, dos excluídos faziam parte apenas as pessoas com algum desajuste 

social, como os doentes mentais e fisicamente incapazes, os idosos, inválidos, 

drogados e os delinqüentes5. 

Na atualidade, para categorizar a pobreza Nasser a definiu em três 

patamares: 

a) pobreza integrada: retém o sentido tradicional de pobreza, não 

indicando propriamente o que se chama de exclusão social; “seu nível de vida é 

baixo, mas permanece fortemente integrada em seus espaços sociais organizados 

em torno da família e do bairro ou da vila, mesmo quando desocupada, não se 

percebe estigmatização mais forte, existe coesão social, mais do que a integração 

no mercado”. 

b) pobreza marginal: localizada na interseção entre pobreza integrada e 

exclusão social. 

c) pobreza desqualificante: que ressalta a exclusão social propriamente 

dita. Tais pobres tornam-se cada vez mais numerosos, alijados da esfera produtiva e 

dependente das instituições sociais, passando a viver o sentimento de “inutilidade 

social”, também pessoas que tiveram infância desfavorável podem, cada vez mais, 

descambar para tal pobreza10. 

A pobreza pode ter sentidos diferentes, dependendo da visão do autor que 

à aborda, assim a pobreza pode ser também entendida como: 

Carência material: envolve as necessidades da vida cotidiana como 

alimentação, vestuário, alojamento e cuidados de saúde. Pobreza neste 
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sentido pode ser entendida como a carência de bens e serviços 

essenciais. 

Falta de recursos econômicos: carência de rendimento ou riqueza (não 

necessariamente apenas em termos monetários). As medições do nível 

econômico são baseadas em níveis de suficiência de recursos ou em 

"rendimento relativo". A União Européia, nomeadamente, identifica a 

pobreza em termos de "distância econômica" relativamente 60% do 

rendimento mediano da sociedade. 

Carência Social: a dependência e a incapacidade de participar na 

sociedade, assim como a exclusão social. Isto inclui a educação e a 

informação. As relações sociais são elementos chave para compreender a 

pobreza pelas organizações internacionais, as quais consideram que o 

problema da pobreza vai além da economia. 

Carência energética: para mudar o que não pode ser mudado, o 

impossível esta dentro da nossa mente, a superação dos paradigmas faz 

a ponte de um estado-baixo à um estado-alto. Falta de auto-estima, baixa 

espiritualidade11. 

Na busca de uma melhor caracterização para a pobreza e a miséria, 

situações que assolam a sociedade capitalista, as informações e a literatura as 

definem de várias formas e sentidos, e tornam ambíguas estas definições. 

A definição de exclusão social pode designar muitos fenômenos e acaba  

por não caracterizar fenômeno algum.   

Segundo o Dicionário Aurélio exclusão pode ser entendida como uma 

ação ou efeito de excluir, omissão, privação, exceção. Ou seja, o excluído é o que é 

posto do lado de fora, omitido, eliminado12. 

O termo exclusão tornou-se cada vez mais utilizado na medida em que a 

sociedade capitalista se expandiu. Quando  se fala em excluídos, a referência é para 

aqueles que não desfrutam dos direitos básicos, para serem considerados cidadãos.  

Estes direitos incluem, entre outros, o exercício do voto; o acesso aos 

benefícios sociais, ao trabalho remunerado, à proteção legal e a participação na 
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esfera pública nos lugares de decisão política, e nem mesmo no censo do IBGE. A 

cidadania é o conceito que dá sentido à idéia de exclusão social13. 

Mendigos, pedintes, vagabundos, marginais povoaram historicamente os 

espaços sociais, constituindo universos estigmatizados que atravessam séculos, 

porém é nos anos 90 que o termo exclusão social protagoniza o debate intelectual e 

político10. 

Para abordar exclusão social é de suma importância caracterizar suas 

dimensões, assim temos14. 

Dimensão econômica onde a exclusão significa que contingentes 

populacionais, cada vez maiores, são completamente supérfluos ao processo 

produtivo. Há um bloqueamento de mobilidade social que retira a transitoriedade da 

situação e a torna permanente. Mesmo para os incluídos, há uma perda crescente 

do poder aquisitivo e a imensa concentração de renda os empurra em direção às 

linhas de pobreza e de indigência, à condição de exclusão. 

A dimensão política  se manifesta na manipulação eleitoral, no clientelismo 

político e até nas próprias condições de miserabilidade que são impeditivas do 

exercício dos direitos formalmente garantidos. A democracia e o processo de 

cidadanização observável na última década se processa de maneira segmentada e 

fragmentada instituindo modalidades de cidadãos, desde plenos até não-cidadãos. 

Existem formalmente os direitos, mas a destituição dos indivíduos se 

revela na impossibilidade desses grupos sociais se apresentarem na esfera pública 

de conseguirem expressar seus desejos e interesses e de conseguirem o 

reconhecimento de sua legitimidade social. O reconhecimento dos direitos dos 

pobres e miseráveis é uma conquista diária. Essa condição de não-cidadão pode 

emergir quando grupos humanos não encontram nenhuma lei que os proteja, ou lhe 

confira o estatuto de cidadão. Existem as leis, mas não são aplicadas da mesma 

forma para todos. 

Na dimensão social a exclusão configura-se pelo deslocamento dos 

bolsões de pobreza do espaço rural para o coração ou entorno das metrópoles e 

pela invasão da pobreza no mundo do trabalho = espaços de segregação= locais em 

que determinados grupos sociais não penetram, sequer passam por perto. Os 

miseráveis são considerados como socialmente ameaçadores. 
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 Na dimensão cultural a exclusão configura-se pela constituição de 

estereótipos sociais sobre pobreza e por uma lógica que preside as relações sociais. 

Os pobres são tratados como objetos de medo e de eliminação. Indiferença em 

relação à miséria. Neste contexto, a exclusão e o extermínio são vistos como 

fatalidades. 

Na dimensão desumanizadora a exclusão se dá em alguns grupos sociais 

não reconhecidos. A exclusão é um fenômeno social que se caracteriza por 

proscrever os miseráveis de todos os âmbitos – da economia, da sociabilidade, da 

política e da vida = expressão de desigualdades extremas que não apenas 

hierarquiza mas expulsa da sociedade. 

Amaro, na tentativa de explicitar melhor o conceito exclusão realiza uma 

classificação onde analisa em 6 dimensões principais o cotidiano real dos indivíduos 

: 

• do ser, ou seja, da personalidade, da dignidade, da auto-estima e do auto-

reconhecimento individual; 

• do estar, ou seja das redes de pertença social, desde a família, às redes de 

vizinhança, aos grupos de convívio e de interação social e a sociedade mais 

geral; 

• do fazer, ou seja, das tarefas realizadas e socialmente reconhecidas, quer 

sob a forma de emprego remunerado (uma vez que a forma dominante de 

reconhecimento social assenta na possibilidade de se auferir um rendimento 

traduzível em poder de compra e em estatuto de consumidor), quer sob a 

forma de trabalho voluntário não remunerado; 

• do criar, ou seja da capacidade de empreender, de assumir iniciativas, de 

definir e concretizar projetos, de inventar e criar ações, quaisquer que elas 

sejam; 

• do saber, ou seja, do acesso à informação (escolar ou não; formal ou 

informal), necessária à tomada fundamentada de decisões, e da capacidade 

crítica face à sociedade e ao ambiente envolvente; 
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• do ter, ou seja, do rendimento, do poder de compra, do acesso a níveis de 

consumo médio da sociedade, da capacidade aquisitiva (incluindo a 

capacidade de estabelecer prioridades de aquisição e consumo). 

A exclusão social é, portanto, segundo esta leitura, uma situação de não 

realização de algumas ou de todas estas dimensões15.  

No Brasil contemporâneo a exclusão social é essencialmente 

caracterizada pela existência de milhões de brasileiros vivendo em condições de 

miséria extrema. A fome é exclusão, da terra, da renda, do emprego, do salário, da 

vida e da cidadania. Quando uma pessoa chega a não ter o que comer, é porque 

tudo o mais lhe foi negado. É uma espécie de cerceamento moderno ou exílio da 

Terra. A alma da fome é política, afirma Hebert de Souza13.

 Nesta materialização entre processos de pobreza, miséria e desigualdade 

social, manifesta a existência em pleno século XXI da exclusão social nas condições 

cotidianas de um grupo social considerado, por si só, uma manifestação de pessoas 

excluídas – os moradores de rua. 

 

1.2. Exclusão social e situação de rua 

 

O crescimento econômico, mesmo que seja gigantesco, não  resolverá os 

problemas ou os atrasos sociais, de uma hora para outra. A necessidade de trabalho 

e o bem estar, na sociedade capitalista, deixa o homem cada vez mais angustiado 

visto ser, a partir, do trabalho que se consegue condições de sobrevivência 

eqüitativas e satisfatórias e que, hoje, o trabalho se encontra limitado pela estrutura 

do mercado. O desemprego e o subemprego vêm crescendo e consigo trazem o 

rastro de exploração deixando os direitos sociais mais elementares esquecidos. 

O agravamento das perdas sociais leva à exclusão social, que se 

caracteriza pela falta de condições de manter uma vida cotidiana digna. A crise  

econômica, pela qual o país passa, leva muitas pessoas a caírem  em situações 

nunca antes experienciadas, encontrando pela frente um mundo cercado de 

dificuldades que as conduz cada vez mais  para a exclusão, traduzida pela: fome, 
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baixa literária, baixa esperança de vida, doenças, elevada criminalidade, falta de 

oportunidades de emprego, carência de água potável e de saneamento, maiores 

riscos de instabilidade política e violência, emigração, existência de discriminação 

social contra grupos vulneráveis, existência de pessoas sem-abrigo, tráfico de 

pessoas, prostituição, drogas, álcool e depressão11. 

A falta de condições de se reerguer econômica e socialmente leva as 

pessoas, gradativamente, a perderem sua cidadania, e caminhar para a exclusão e 

para a situação de rua. 

A existência da população de rua é um aspecto grave da extrema pobreza, 

representando a linha final de um processo crônico de empobrecimento. Essa 

população é altamente vulnerável a múltiplos fatores de risco para a saúde, os quais 

estão associados à sua condição. Seus problemas físicos e mentais podem, em 

parte, ser explicados por sua condição desfavorável de vida16.  

 As pessoas que passam pelo processo de ruptura social acumulam 

problemas de todo tipo, o afastamento do mercado de trabalho, problemas de 

saúde, falta de moradia, perda de contato com a família, ou seja, uma sucessão de 

fracassos. 

O processo de desqualificação social caracteriza-se, exatamente,  por um 

acúmulo de fracassos que conduz a um alto grau de marginalização. Sem 

esperanças de encontrar uma saída, os indivíduos sentem-se inúteis para a 

coletividade e muitos descambam para o alcoolismo ou abuso de outras 

substâncias, como meio de compensação para a sua infelicidade. Os assistentes 

sociais encarregados da inserção destas pessoas na sociedade constataram que o 

álcool e a droga constituem o maior problema para essa população17.

A denominação, morador de rua não é aplicada exclusivamente para 

quem vive na rua, as Nações Unidas também consideram homeless (sem moradia), 

os que estão em habitações que não atendem às necessidades e aos padrões 

mínimos de habitabilidade18. 

 Esses moradores costumam utilizar a expressão “cair na rua” para 

simbolizar a ruptura que os levou às ruas e que os torna invisíveis aos olhos de 

quem transita pelos grandes centros urbanos19. 
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Para estas pessoas a rua deixa de ser o contraponto negativo da casa 

entendida como proteção e cooperação, passando a ser percebida como espaço 

possível de sobrevivência, como lugar de trabalho e moradia. Trata-se, na verdade, 

de um processo de perdas, por um lado, e de novas aquisições, por outro18. 

Viver a rua como espaço de moradia e trabalho tende a levar os sujeitos a 

permanecerem em lugares com maiores possibilidades de captação de recursos que 

favoreçam a própria sobrevivência. Esta é provavelmente a explicação do porque, de  

54% (4.676 pessoas) da população de rua, da capital de São Paulo, habitar a região 

central da cidade. A rua tende a ganhar importância progressiva, para estas 

pessoas, pautando seu cotidiano, bem como suas relações pessoais e sociais18.  

A definição de população de rua não é fácil, pois envolve uma 

multiplicidade de situações e condições pessoais, assim como arranjos diversos 

para solucionar as questões diárias relativas à subsistência como moradia e 

alimentação20. 

A rua pode ter pelo menos dois sentidos: o de se constituir num abrigo 

para os que sem recursos dormem circunstancialmente sob marquises de lojas, 

viadutos ou bancos de jardim, ou pode constituir-se em um modo de vida, para os 

que já têm na rua o seu hábitat e que estabelecem com ela uma complexa rede de 

relações. Uma classificação para permanência na rua seria: ficar na rua, estar na rua 

e ser de rua18.

Ficar na rua: reflete o degrau onde o indivíduo mescla pensões com 

albergues e eventualmente rua, onde esta representa um local de medo e impõe 

uma situação de desvalorização. Rejeitam violentamente serem identificados como 

moradores de rua. 

Estar na rua: a rua começa a se tornar menos ameaçadora e inicia-se 

relações com pessoas na mesma situação. Existe uma alternância entre rua, 

albergues e pensão. Vão a procura de bocas de rango (local de distribuição gratuita 

de alimentos). Tentam se diferenciar dos moradores de rua como trabalhadores 

desempregados. 

Ser da rua: Diferentemente das situações anteriores à medida que o 

tempo de rua vai aumentando torna-se mais difícil o retorno ou possibilidade de 

reinserção, visto que ocorre um processo de depauperamento físico e mental em 

função da má alimentação, déficit na higiene e pelo abuso de substâncias químicas.  
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Viver na rua não significa necessariamente viver sem dinheiro, mas em 

grande parte significa adquirir o essencial à sobrevivência, sem passar pelo mercado 

de trabalho18.

A construção do termo “moradores de rua”, ou “população de rua”, foi se 

transformando ao longo das últimas décadas, podendo ser associada à ação 

desempenhada por atores sociais que passaram a politizar a questão da moradia 

nas ruas através da interlocução com a municipalidade21. 

Ser morador de rua não significa só estar em condições precárias, 

enfrentando carências de toda sorte, mas significa também adquirir outros 

referenciais de vida social, diferentes dos anteriores baseados em valores 

associados ao trabalho, à moradia e  às relações familiares18. 

A exclusão social é acentuadamente maior nos países em 

desenvolvimento e com distribuição de renda extremamente desigual, mas não é 

uma prerrogativa destes países, nos centros desenvolvidos do planeta e nos 

chamados países de primeiro mundo a exclusão se faz presente e 

conseqüentemente as ruas também são povoadas por moradores de rua, embora 

em menor escala. 

  

1.3. Moradores de rua: um panorama geral 

 

A falta de moradia é um problema social que abrange de forma 

significativa países desenvolvidos e subdesenvolvidos.  

No  Quadro 1  abaixo estão explicitados os números de sem-teto em 

algumas das maiores metrópoles mundiais, demonstrando que mesmo nas áreas 

desenvolvidas a situação está presente, quadro referente publicado em 199916.  
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Quadro 1. Número total e percentual de pessoas sem-teto, em algumas metrópoles 

ocidentais, em diferentes estudos.  

CIDADE E AUTOR DO 
ESTUDO 

POPULAÇÃO 
TOTAL 

   

POPULAÇÃO    SEM-TETO 

  n                                 %  

Nova York 

(Cohen, 1994) 

17.900.000 80.000                         0,44 

Londres 

(Cohen, 1994) 

6.800.000 75.000                         1,10 

Paris 

(Médicos /fronteiras,1988) 

2.100.000 25.000                         1,16 

Chicago 

(Rossi et al., 1987) 

3.000.000 2.100                            0,07 

Holanda 

(Schnabel, 1992) 

15.000.000 24.000                         0,16 

* 16 

Nos Estados Unidos, um dos países mais ricos do mundo, estima-se que 

cerca de 1% dos norte-americanos, ou seja, de 2 a 3 milhões de pessoas em um 

ano passam pelo problema de falta de moradia o que faz com estas pessoas tenham 

que recorrer aos órgãos de assistência social. Os dados administrativos sobre os 

indivíduos que precisam desses serviços mostram que a maioria das pessoas 

necessitam de assistência apenas temporáriamente. Entretanto, aproximadamente 

10% destas pessoas (300.000) são conhecidas como moradores de rua crônicos 

(homeless), fazem uso do sistema por longos períodos de tempo e são os maiores 

usuários dos albergues22.  

O município de San Diego é o sexto maior dos Estados Unidos da 

América (EUA) e estudos da Força Tarefa Regional estimam que haja 15 mil 

pessoas vivendo na ruas, porém há disponibilidade de apenas 4200 leitos nos 
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abrigos da cidade. A situação de outras cidades é semelhante, no sul e sudoeste 

dos EUA, há também  um aumento cada vez maior da população de rua. 23 

 Outro país rico e desenvolvido que não escapou do problema dos 

moradores de rua foi o Canadá. Ainda que a inflação seja relativamente baixa, de 

5% ao ano, e esteja diminuindo, a taxa de desemprego tem aumentado num ritmo 

alarmante, cada vez mais atingindo a grande classe média que, através de seus 

impostos, tem tradicionalmente apoiado e sustentado o orçamento do Bem-Estar24. 

A falta de moradia é um grande problema do Canadá no século XXI. 

Estima-se que  de uma população de 25 milhões de canadenses, aproximadamente 

100 mil são moradores de rua. A situação (homelessness), “falta de moradia”, ou 

“não ter casa para morar, é uma grande preocupação da saúde pública, pois a 

doença mental e as enfermidades físicas dificultam a entrada nos serviços de saúde 

por todas as questões que permeiam o modo de vida desta população. Estudos do 

Canadá apontam que moradores de rua são pessoas comuns, homens e mulheres, 

solteiros e casados, jovens e velhos e de várias etnias25.  

O que parece antes ter sido uma emergência agora se tornou um 

problema social acrônico25. 

 No Brasil, a densidade demográfica e a importância cultural e econômica, 

das metrópoles são caixas de ressonância para tudo o que ocorre no país. A 

insatisfação generalizada com a estagnação da renda e as mudanças sociais 

ocorridas na última década tornou a questão da pobreza metropolitana uma 

preocupação central da sociedade brasileira no início dos anos 1990. 

No contexto brasileiro, Rosa24 traça o perfil da população de rua de várias 

cidades brasileiras, dentre elas Brasília. O perfil da população de rua brasiliense é 

caracterizado por se encontrar na faixa de idade economicamente ativa, ser 

migrante, a maioria do nordeste, com problemas graves de saúde, em particular o 

alcoolismo (99%), baixa escolaridade (apesar de alguns terem curso universitário, a 

grande maioria está desempregada e sem capacitação profissional para a área 

urbana), e alguns com ocupações próximas à experiência rural, como jardinagem ou 

trabalhos domésticos.  

Muitos demonstram vergonha sobre sua situação de morador de rua e 

omitem informações à família, preferindo que ela desconheça a situação em que se 

encontram, saem de casa dizendo que vão trabalhar, mas na realidade mendigam. 
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Procuram reunir-se em grupos à noite, na tentativa de reproduzir uma situação 

familiar, companheirismo e proteção mútua, embora entre eles sejam freqüentes os 

desentendimentos. 

Em Porto Alegre o perfil da população de rua é na maioria do sexo 

masculino, com idades em média vinte e quatro anos. Encontra-se entre eles, 

migrantes do interior do estado, famílias despejadas por falta de pagamento (em 

geral alojam-se sob viadutos), egressos de hospitais psiquiátricos públicos e muitos 

são catadores de papelão. Apáticos na abordagem inicial, aos poucos permitem uma 

certa aproximação. Alguns são itinerantes, desaparecem por algum tempo e voltam 

dizendo que foram ver a família, amigos no interior ou procurar emprego. Parece que 

andam de lá para cá tentando reviver afetos, mas não se sabe se de fato 

encontraram as pessoas com quem possuem vínculos. Os que estão na rua há 

pouco tempo costumam andar em grupos, e verifica-se entre eles uma certa 

solidariedade, principalmente em casos de doença24.

O Rio de Janeiro apresenta um perfil da população de rua que são na 

maioria homens com idade que varia entre dezoito e quarenta anos com 

predominância na faixa de vinte e seis a quarenta anos, analfabetos, semi-

analfabetos. Sem qualificação profissional, desempenham funções de catadores de 

papel, pedintes, marisqueiros, guardadores de carros, ambulantes. Desfaz-se o mito 

do migrante nordestino e aparece o homem de rua do interior do estado24. 

Campo Grande apresenta um perfil com população de rua diferente de 

São Paulo, elas não estão de passagem pela rua, vindos de outros estados em 

busca de emprego, são os trecheiros. Sua faixa de idade varia de vinte a trinta e 

cinco anos, são desempregados, sem especialização profissional, semi-analfabetos 

e sem acesso ao mercado formal de trabalho. Muitos são portadores de doenças 

infectocontagiosas; encontram-se entre eles também alcoólatras, dependentes de 

drogas, doentes mentais e alguns idosos24.

Essas pessoas sentem-se discriminadas e rejeitadas pela sociedade. 

Distanciadas da família, não querem retomar o contato na condição em que se 

encontram. Muitas sonham que a vida vai melhorar, que vão arrumar emprego e 

poder retornar ao seu local de origem24. 

Campinas apresenta um perfil da população com pessoas 

desempregadas ou trabalhadores com baixos salários. Ausência de esperança de 
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melhoria das condições de vida da população tem provocado o aumento de uma 

massa de excluídos e marginalizados. São pessoas desesperadas, que fizeram do 

perambular e da tentativa de sensibilizar a população com sua situação um meio de 

vida; muitos são alcoolistas em busca de auxílio social, na maioria das vezes 

desaparelhados de instrumentos de ajuda, pois o que eles necessitam é de 

esperança24. 

Em Fortaleza a população de rua é formada por pedintes, trabalhadores 

sem especialização, crianças e adolescentes. Existem por volta de dezoito mil 

pessoas nas ruas, praias, pontos de sinais, vivendo na rua e da rua, como a 

prostituição, mesmo infantil e grupos de camelôs, que procuram gerar renda com 

seu trabalho24.

São Paulo, o maior produtor de riquezas no país, não foi capaz até o ano de 

2000, de gerar melhores condições de igualdade em seu território26, e não escapa 

da problemática que  tende a se agravar com o passar do tempo. 

O número de pessoas em situação de rua e albergados na cidade de São 

Paulo foi em 2000, 8.706 e em 2003 esses dados aumentaram para 10.39427 

Dependendo da definição que se adote para morador de rua, este número poderia 

chegar a quatro milhões, se a população que habita cortiços e favelas for nele 

englobada18.

O fato dos moradores de rua não serem incluídos no censo do IBGE 

mascara os números reais de pessoas nesta situação. O Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) só realiza o censo em casas, a contagem dos 

moradores de rua é realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

(FIPE).  

O Centro de São Paulo é um microcosmo da sociedade brasileira, e 

conseqüentemente suas ruas também refletem os problemas sociais que ainda 

atingem  uma considerável parcela da população28. 

São Paulo, a que apresenta o crescimento mais acelerado, do Brasil 

demonstra que a miséria não é um problema passageiro que o desenvolvimento irá 

sanar, mas é uma conseqüência deste mesmo modelo de desenvolvimento.  

A problemática dos moradores de rua na cidade de São Paulo é de tal 

monta que a prefeitura criou uma lei que garante o direito desta população. Esta 
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legislação dispõe sobre a obrigatoriedade do poder público municipal a prestar 

atendimento à população de rua.(ANEXO D) 29.

A maior importância desta legislação é a reinsersão social , por que por 

meio do trabalho muitas das barreiras que eles atravessam seriam sanadas, mas as 

políticas públicas de apoio nas situações de desemprego são insuficientes, umas 

das exceções é o Programa Emergencial de Auxílio Desemprego(PEAD), 

denominado Frentes de Trabalho, criado pela lei nº10.321, de 8 de junho de 1999, 

coordenado pela Secretaria do Emprego e Relações de Trabalho do Estado de São 

Paulo. Por esse programa, os bolsistas inscritos e selecionados passam a trabalhar 

durante 6 horas diárias em diferentes órgãos públicos, realizando tarefas diversas, 

como manutenção e limpeza e até serviços de escritórios. Durante quatro dias por 

semana trabalham e recebem uma bolsa-auxílio de um Salário Mínimo, cesta básica 

mensal com 32kg de alimentos e vale-transporte. No quinto dia da semana, os 

bolsistas participam de um curso de qualificação, de 204 horas-aula30.

Este serviço para desempregados não é uma proposta específica para 

moradores de rua e sim para todos os desempregados de São Paulo ficando 

deficitário devido ao número de bolsas disponibilizadas por ano, para uma cidade 

em que o desemprego  subiu de 16,3% para 16,9% em fevereiro de 2006. O total de 

desempregados chegou a 1,695 milhão, de acordo com os dados fornecidos pela 

Seade (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados) e do 

Dieese.(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos)31. 

A existência da exclusão nos remete ao conceito inclusão como forma de 

condição humana favorável à vida. Assim como a exclusão tem diversas maneiras 

de retirar o direito do cidadão a inclusão oferece o direito ao trabalho e ao auto-

sustento, o Estado tem leis que garantem os direitos civis, políticos e sociais; mas se 

não tiver leis que garantam o pleno emprego e o direito a cidadania, uma parcela da 

população está sendo violada3.

No debate atual, muitas discussões e estudos buscam maneiras de 

articular exclusão /inclusão sendo emergente traçar novos paradigmas de processos 

decisórios para que se possam trazer possibilidades de superação e mudanças no 

panorama mundial. 

Enquanto não houver consciência moral e ética por parte dos governantes, 

que são os responsáveis pelo desenvolvimento de ações políticas e 
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socioeconômicas, torna-se cada vez pior o combate à pobreza, à fome, à miséria, ao 

desemprego, à criminalidade e à doença. Para que a haja a inclusão social é 

necessário o acesso à educação, à moradia e ao lazer angariando meios para 

satisfazer as necessidades básicas prioritárias do ser humano, que é uma vida digna 

e saudável. No entanto, as perspectivas para o século XXI são sombrias se as 

condições de vida atuais forem mantidas3. 

Assim, o morador de rua continua desprotegido, apesar de haver 

legislação específica para sua proteção. 

 

1.4. Exclusão, saúde e gênero 

 

A saúde e as condições de acesso às instituições, tratamento, 

medicamentos e exames de saúde, variam de acordo com a condição do indivíduo 

na estrutura social. Assim, estes equipamentos estão  fora do alcance dos excluídos  

embora, sejam eles  os que têm maiores riscos de agravos relacionados à  saúde  e 

maior vulnerabilidade à morte relacionadas com a violência7. 

Neste ambiente de fome e exclusão a pobreza é prejudicial à saúde pois 

as necessidades humanas básicas de comida, abrigo e água potável são 

insuficientemente encontradas7. 

 Essa realidade é inquietante e nos faz refletir sobre o processo  saúde-

doença  das que vivem em situação de  exclusão. Como estarão vivendo as pessoas 

socialmente excluídas nas ruas da capital de São Paulo? Quais seriam suas 

necessidades em relação à saúde? Como estas necessidades têm sido atendidas?  

Sabe-se que esse grupo tem uma vida caracterizada pelo não 

estabelecimento de quaisquer vínculos com o espaço geográfico e com os 

equipamentos sociais, dificultando ainda mais o atendimento de saúde ou até 

mesmo a procura do mesmo. 

Neste contexto, como estará a mulher inserida? Quais serão suas 

necessidades  de saúde? 

A problemática da exclusão e da pobreza está fortemente vinculada ao 

gênero, a mulher é excluída nos dois sentidos: gênero e pobreza. 

Segundo as Organizações das Nações Unidas (ONU), 70% dos pobres do 

mundo são mulheres, elas sofrem todo tipo de discriminação desde a dificuldade de 
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acesso à educação, ao emprego, até a adequada capacitação para o trabalho entre 

outras. (6) 

As mulheres ao longo da história têm representado uma categoria que é 

excluída pelo gênero. Ao que parece, a situação social das mulheres pouco tem se 

modificado na história da humanidade, no que concerne a subalternidade. Se isto 

era válido na Antigüidade e na Idade Média, tampouco na modernidade tem-se 

modificado. Ao contrário, por conta de ocupar lugares desprivilegiados nas esferas 

de poder, tem sido imputado às mulheres condições extremamente precárias de vida 

e trabalho, com sérias implicações para o seu processo saúde-doença10.   

O sexo social, historicamente construído, é produto das relações sociais 

entre homens e mulheres e deve ser entendido como elemento constitutivo destas 

mesmas relações nas quais as diferenças são apresentadas como naturais e 

inquestionáveis. Isso revela condições extremamente desiguais de exercício de 

poder com as mulheres que ocupam posições subalternas e secundárias em relação 

aos homens17.

As questões gênero e pobreza têm conseqüências graves  sobre a saúde 

feminina das mulheres porque, de maneira geral, elas têm menos fontes de recursos 

do que os homens. A Organização Mundial de Saúde estima que 60% das mulheres 

nos países pobres são mal nutridas e conseqüentemente anêmicas, o que agrava 

sua predisposição a dados em relação à saúde7. 

Fatores associados ao gênero influenciam a saúde da mulher, 

independentemente da cultura ou classe social em que ela está inserida. Assim, a 

coerção e a violência sexual, incluindo o estupro, a esterilização involuntária, o 

aborto, representam sérios riscos à saúde das mulheres, potencializados pela 

impossibilidade econômica das mulheres excluídas7.

A exclusão ligada ao gênero traz duras conseqüências especialmente para 

meninas e mulheres, porque elas têm menos fontes do que seus equivalentes 

masculinos, em todas as idades. Dentro dos lares, irmãs e esposas têm menos acesso a 

comida e educação do que seus irmãos e maridos. Embora a pobreza infalivelmente 

cause, em homens e mulheres, fome crônica, desnutrição e baixa resistência a infecções 

e doenças crônicas, estudos revelam diferentes padrões de angústia e desordem 

psicológicas entre eles32.  
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As mulheres convivem mais com o desemprego, e entre elas, as jovens e 

as negras são o alvo preferencial desta situação. A pobreza entre as famílias 

chefiadas por mulheres, especialmente negras, atinge patamares bem mais 

elevados em relação àquelas chefiadas por homens. Neste contexto, as mulheres 

são as que mais sofrem com a exclusão social32. 

Esta situação de desemprego acentua mais a questão da pobreza e 

indigência no Brasil ligada à mulher, visto que o sistema capitalista empurra para o 

abismo a sociedade marginalizada e desprovida de bens materiais. 

A discussão ligada ao gênero vinculada à saúde começou a ser enfocada 

no Brasil, ao lado das questões  sobre qualidade da assistência à saúde da mulher, 

a partir de meados da década de 1990, em meio à discussão levada a termo por 

organismos internacionais preocupados com a eliminação das desigualdades de 

acesso aos bens de serviços de saúde, por parte das mulheres e outros grupos 

excluídos da sociedade global33. 

É preciso um novo olhar para se perceber que a desigualdade entre 

homens e mulheres na sociedade se reflete em pequenas (e grandes) 

discriminações e em dificuldades enfrentadas pelas mulheres, na inserção no 

mercado de trabalho, no acesso a serviços e em um cotidiano penoso na esfera 

doméstica34.  

A mulher pode chorar, sorrir, cantar, dançar, trabalhar dentro de casa, ter 

amigos, ser monogâmica, ser espiritual, purificar-se, e dar a vida por amor, entre outras 

coisas próprias do ser humano e que admitidas pela sociedade. Nascer, respirar (significando 

viver), pensar, falar, andar (significando evoluir), trabalhar fora de casa sendo sucesso 

(trabalhar como serviçal ela sempre pôde), matar, trair o cônjuge, se prostituir são, entre 

outras, coisas próprias do ser humano e que ainda hoje, no terceiro milênio muitos na 

sociedade desejam que só o homem faça. Se a mulher fizer será discriminada de acordo 

com o que a liberdade de expressão garante contra ela35. 

A mulher, quando em situação de rua, devido a condição histórica e 

cultural de dependente e submissa está mais justificada quando pede ajuda do que 

o homem que historicamente tem o dever de trabalhar e viver do seu ganho28.

A escassez de opções quanto à informação cultural, expressão e ao 

usufruto da cultura pelas mulheres reforçam as desigualdades de gênero e 

potencializam as desigualdades sociais, marcantes para as mulheres das classes 
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populares que residem na periferia e as que vivem na linha da pobreza e 

indigência32.  

A exclusão social tem sido motivo de inquietação para mim devido ao meu 

histórico de vida, pois desde a adolescência estive em contato com obras de 

assistência social voltadas à população carente. Não me sentia confortável e 

continuo  não me sentindo, em andar pelas ruas da cidade e ver esse abismo que 

existe na nossa sociedade. 

Imbuída deste sentimento procurei contribuir dentro das minhas limitações 

e com meus conhecimentos na área da saúde, no atendimento às necessidades, 

das pessoas assistidas nas instituições filantrópicas. Assim, desenvolvo desde o ano 

passado um trabalho voluntário, com moradores de rua em São Paulo.  

A situação tomou outros contornos em decorrência do Curso de Mestrado 

em Enfermagem que realizo na Universidade Guarulhos.  

No mestrado, surgiu meu interesse em realizar uma pesquisa que 

agregasse duas disciplinas cursadas: Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE) e o Cuidar da Mulher Socialmente Excluída, que se relacionam com as 

atividades que  desenvolvo  como voluntária.  

Como o trabalho de voluntária era com mulheres moradoras de rua, decidi 

trabalhar somente com a mulher para melhor delinear o estudo e trazer à tona os 

problemas implícitos ao gênero. 

O atendimento que realizo como voluntária não está estruturado e com a 

mudança de visão que o mestrado tem proporcionado, percebi que não podia 

continuar oferecendo aos assistidos apenas, medicamentos ou cuidados curativos. 

Era imperativo conhecer suas necessidades de saúde de maneira holística, oferecer 

orientações e dar continuidade à assistência. Assim, para que isto ocorresse seria 

preciso estruturar a consulta de enfermagem para acompanhá-los. 

Com a aplicação da SAE o enfermeiro realiza a assistência de maneira 

planejada e dinâmica, o que  possibilita identificar, compreender, descrever, explicar 

e predizer, como nossa clientela responderá aos problemas de saúde ou aos 

processos vitais, assim como nos possibilita determinar que aspectos dessas 

respostas necessitam de nosso cuidado profissional, para alcançar resultados pelos 

quais somos responsáveis36.  
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A consulta de enfermagem representa a assistência sistematizada às 

pessoas realizada pela enfermeira em ambulatórios, consultórios particulares ou 

Unidades Básicas de Saúde e envolve o levantamento de dados ou histórico de 

enfermagem, a identificação dos diagnósticos, determinação de condutas e a 

avaliação da eficácia destas condutas.  

Assim sendo, acredito que com a consulta de enfermagem estruturada, 

teremos condições para identificar as necessidades cuidativas e os diagnósticos de 

enfermagem mais freqüentes nesta parcela socialmente excluída da população, as 

moradoras de rua. 

Como enfermeira e pesquisadora considero que o desenvolvimento deste 

estudo poderá contribuir para o conhecimento das necessidades de saúde das 

moradoras de rua, e que a consulta de enfermagem sistematizada poderá gerar 

benefícios para esta população, no sentido de atender suas reais necessidades de 

saúde, assim como poderá servir de modelo para outras instituições que prestem 

este tipo de assistência à populações semelhantes. 

O processo de enfermagem  é constituído por uma série de passos (coleta 

de dados, diagnósticos de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação), 

com foco no cuidado individualizado para uma melhor abordagem dos problemas, e 

deve ser orientado por teorias ou modelos conceituais de enfermagem37. 

O sistema de assistência de enfermagem é composto por fases que se 

relacionam entre si, e dá ênfase no cuidado e na qualidade, tornando o profissional 

mais criativo e satisfeito, pois evita cuidados repetitivos, monótonos e voltados 

somente para a tarefa38. 

O diagnóstico de enfermagem é a etapa da Sistematização da Assistência 

de Enfermagem (SAE) que direciona o planejamento, implementação e evolução do 

cuidado e, tem recebido maior atenção dos profissionais da área, devido as 

dificuldades em sua formulação. Os enfermeiros têm encontrado dificuldade ao 

definir os problemas do paciente que são de sua competência, os quais muitas 

vezes são confundidos com outras situações inclusive com diagnóstico médico39.

Como a fase diagnóstica vem atualmente criando mais indagações e 

gerando estudos, e como desde a graduação realizei trabalhos nesta fase do 

processo, muito me estimula aprofundar o conhecimento em diagnóstico de 

enfermagem. Assim, a consulta de enfermagem para mulheres moradoras de ruas 
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que pretendo implementar, nas instituições filantrópicas das quais participo , será 

constituída das seguintes etapas: histórico de enfermagem, diagnóstico, prescrição e 

evolução de enfermagem. 

Utilizando a ferramenta diagnóstica baseada na NANDA fundamentarei a 

atividade do cuidar, pois a classificação proposta está disponível em 12 línguas, 

oferece uma linguagem internacional e por já ter trabalhado, tanto na vida 

acadêmica, quanto na profissional com esta metodologia. 

Como pesquisadora e empenhada em contribuir na padronização de uma 

linguagem própria da profissão acredito que este trabalho poderá contribuir tanto na 

minha formação como para dar subsídios para trabalhos futuros. Visto que o 

acúmulo de resultados de estudos que tratem de cada diagnóstico como um 

conceito, e de estudos que analisem as relações entre diagnósticos que expressam 

conceitos relacionados, podem oferecer sustentação para decisões diagnósticas na 

enfermagem40. 

Diante de uma classificação diagnóstica, o enfermeiro dispõe de um 

universo de possibilidades de fenômenos clínicos pertinentes ao cuidar. Ao se 

deparar com a avaliação para identificar necessidades de cuidado do paciente, em 

posse de um universo de possibilidades tem menor chance de esquecer e 

considerar hipóteses diagnósticas. Utilizando um sistema de referência subsidia o 

olhar para domínios menos observados por exemplo os psicossociais. Proporciona 

ferramentas para o enfermeiro "sondar" as hipóteses diagnósticas, buscando pistas 

mais relevantes para confirmá-las ou descartá-las.  Permite ao enfermeiro identificar 

sinais mais coesos em torno de um fenômeno, que às vezes já lhe é familiar, mas 

ainda, por falta de denominação, não é claramente explicitado41. 

As tradicionais listagens dos problemas identificados na avaliação do 

paciente são listas de características definidoras de diagnósticos que não explanam 

as relações entre si e, por não explicitarem conclusões diagnósticas41. 

Ao usar uma classificação, os enfermeiros, criam significados para os 

termos e desenvolvem esses significados. Isso poderá ajudá-los a organizar suas 

experiências no mundo da enfermagem e seu conhecimento sobre esse mundo. 

Nessa criação e desenvolvimento, ocorrem às trocas entre os sujeitos; entre os 

enfermeiros e os pacientes e toda a comunidade. Sem um acordo sobre quais 

sejam, os focos clínicos, cada enfermeiro vai delineando um universo particular de 
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possibilidades para esses focos, que tende a ser mais limitado do que o que é 

oferecido por um sistema de classificação41.  

A utilização de uma classificação diagnóstica no contexto do processo de 

enfermagem, leva o enfermeiro a vislumbrar um leque mais amplo dos fenômenos 

tratáveis. A necessidade de enunciar os diagnósticos a partir das interpretações que 

faz das observações sobre o paciente exige que o enfermeiro considere condições 

alternativas, como focos para os cuidado a serem planejados e realizados. Quando 

estabelece um diagnóstico, o enfermeiro enuncia, explicíta a conclusão de suas 

interpretações e, com isso focaliza de forma mais clara as necessidades de 

cuidados, o que lhe oferece melhores condições para estabelecer metas  e 

selecionar intervenções potencialmente mais reais e efetivas41.

Cruz salienta que a classificação de diagnósticos são indispensáveis para 

o desenvolvimento da enfermagem baseada em evidências. No entanto, esse 

movimento está, ainda, na infância. A carência de estudos sobre os conceitos 

diagnósticos é grande e limita o desenvolvimento de testes válidos e confiáveis que 

gerem evidências fortes as quais sustentem a prática diagnóstica na enfermagem42.  

Tendo em vista estas considerações, a pesquisa será direcionada para a 

implementação da consulta de enfermagem para mulheres moradoras de rua, que 

vivem na região  central da cidade de São Paulo, e dará ênfase aos diagnósticos de 

enfermagem identificados nesta população.  
 

1.5. Definição de termos 

No âmbito deste estudo será considerada  a mulher em situação de rua ou 

moradora de rua, aquela que não tiver local para morar, pernoitar em albergues, nas 

ruas, em casas abandonadas, cemitérios, terrenos baldios, praças, carcaças de 

carros, depósitos de papelão ou sucata. 
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2. OBJETIVOS 

 

- Elaborar um instrumento para avaliação de enfermagem para mulheres 

moradoras de rua, utilizando como estrutura básica os domínios e classes da 

Taxonomia II da NANDA.  

- Identificar os diagnósticos de enfermagem nesta população. 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODO 

 

3.1. Tipo de local da pesquisa 

 

Trata-se de um estudo descritivo-exploratório com abordagem quantitativa, 

que foi realizado na Federação Espírita do Estado de São Paulo (FEESP), 

Fraternidade dos Discípulos de Jesus – Sede Santo Amaro, (região central do 

Município de São Paulo) e Casa de Convivência Metodista do Povo de Rua, situado 

no bairro da Liberdade 

A Federação Espírita é uma instituição filantrópica religiosa que realiza  

trabalho voluntário desde 1979, com pessoas carentes, sendo na sua maioria, 

moradores de rua. Todas as noites, cerca de cento e oitenta pessoas, entre homens, 

mulheres e crianças; são recebidos num salão amplo, limpo e decorado com vasos 

de flores, onde ouvem falar do evangelho de Jesus. Neste local são servidos, em 

média, quatrocentos pratos de sopa, pão e água, os quais, além de vitaminas e 

nutrientes, “levam” em sua receita, a generosidade. 

 Pela manhã, dez voluntários se reúnem para preparar a refeição que será 

servida à noite por outras 30 pessoas. Os grupos de voluntários se revezam 

diariamente e são intercalados durante todos os dias da semana. Mais de oitenta 

quilos de legumes e verduras são utilizados por dia na preparação da sopa. A maior 

parte destes alimentos origina-se de doações de ”sacolões”, mas há também 

trabalhadores que contribuem dessa forma o dinheiro necessário para que a sopa 

possa ser servida todos os dias é adquirido. A continuidade dessa atividade é muito 

importante, pois para a maioria dos freqüentadores, a sopa é a única refeição do dia. 

 Depois que todos estão servidos e descansados, em virtude do conforto 

temporário recebido, voltam para a dura realidade da rua. Então, começa a segunda 

etapa do trabalho voluntariado, a faxina. Porém basta um mutirão solidário e está 

tudo limpo para a sopa do dia seguinte.  

No acolhimento ao morador de rua, além da alimentação existe uma 

programação de atendimento à saúde que ocorre após o jantar. São atendidos em 

média, quinze usuários por dia, número insuficiente para abranger a demanda diária 

pois, sempre restam freqüentadores sem atendimento, devido a grande procura e ao 

número reduzido de voluntários da área da saúde que se dispõem para esta tarefa. 
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 Os profissionais de saúde, que atendem, são voluntários. Geralmente, há 

um médico; uma enfermeira; dois a três auxiliares de enfermagem e uma 

farmacêutica. Porém, freqüentemente, não há médico disponível e em alguns dias 

da semana essa cobertura é deficitária.  

O assistido que necessita de atendimento de saúde, ao chegar, recebe 

uma ficha numerada que permite seu ingresso na área. Se houver médico, após a 

consulta, os usuários se dirigem ou à sala de curativo e medicação ou à farmácia 

onde recebem o medicamento de que necessitam. Estes medicamentos a instituição 

recebe por meio de doações e são entregues aos assistidos mediante receita do 

médico do dia, ou prescrição obtida em outra instituição. 

Nos dias em que não há médico voluntário, os usuários que necessitam 

curativo ou medicamento, são atendidos pelos profissionais de saúde disponíveis na 

casa. 

Outro local utilizado para a coleta dos dados deste estudo, foi  uma Casa 

de Convivência que tem por objetivo, expressar na prática, a relação de parceria 

desenvolvida entre as Organizações não Governamentais que trabalham com a 

população de rua e com o poder público(Prefeitura de São Paulo). A Casa de 

Convivência Comunidade Metodista do Povo de Rua é uma instituição vinculada à 

Prefeitura Municipal de São Paulo, contudo, é a Associação Metodista de Ação 

Social – (AMAS) que a administra.  

A Casa de Convivência funciona desde 1990 e está localizado sob o 

viaduto Pedroso. Atualmente conta com 360 vagas permanentes para homens e 

mulheres que têm o prazo máximo de seis meses,  para permanecer na instituição. 

Os princípios que a norteiam é a ética da dignidade humana. A instituição, além de 

servir de espaço para acolher as pessoas que se encontram em situação de rua, 

oferece a oportunidade delas conviverem e  se organizarem em grupo buscando 

solucionar seus problemas básicos. Paralelamente, visa a recuperação dos direitos, 

respeito e dignidade humana, numa direção que não sirva de confinamento e não 

reproduza a subalternidade. 

A Casa oferece atividades de convivência e sociabilidade, por meio de 

grupos de encontro, de reflexão, reuniões com os freqüentadores, local onde se 

discutem questões relativas à vida na rua e se realizam atividades artísticas ou 

religiosas, entre outras. Saliente-se ainda que atendem diariamente a cento e vinte 
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pessoas em situação de rua. A instituição conta também com vinte e três monitores 

denominados “agentes educacionais”, que promovem as atividades  descritas acima 

e mantêm a organização no local.  

Os usuários da casa que têm alguma ocupação, realizam suas atividades 

diárias normalmente. Os que não trabalham, podem ficar na casa durante todo o dia  

e desenvolver as atividades que a casa proporcionar para que não fiquem com o 

tempo ocioso. A obediência às normas da instituição é obrigatória para que haja 

ordem no local. O não cumprimento das regras implica em solicitar ao usuário que 

deixe a casa. Os principais motivos da não adequação dos moradores de rua à Casa 

de Convivência são a falta de cumprimento dos horários de entrada e saída e a 

ausência por mais de três dias para dormir e o que faz com que ocorra o 

desligamento dos mesmos da instituição.  

Nestas instituições (albergues), a função de oferecer abrigo se cristalizou, 

mas a “população-alvo” deixou de utilizá-las por motivo de deslocamento, como era 

sua missão inicial e passou a  utilizá-las  por outros motivos como: desemprego, 

desajuste social, catástrofes e falta de moradia16.  

 

3.2. População e amostra 

 

A população da pesquisa foi constituída  pelas mulheres que freqüentam 

as duas instituições descritas anteriormente. 

A amostragem foi por conveniência e dela participaram as mulheres, 

carentes, que procuraram espontaneamente atendimento de saúde no período de 

trinta e um de janeiro à trinta e um de julho do ano de dois mil e seis, período 

estabelecido para a coleta de dados. 

A amostra constou de quarenta mulheres que atenderam aos seguintes 

critérios de elegibilidade: 

- Ser moradora de rua; 

- Ter no mínimo 18 anos; 

- Não estar gestante; 

- Aceitar que os dados de sua consulta, fossem utilizados no estudo, 

assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo A). 
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As mulheres gestantes que passaram pelo atendimento de enfermagem, 

não foram incluídas na amostra, pois a gravidez representa por si só uma fase na 

vida da mulher que envolve profundas modificações físicas e psíquicas.  Sendo 

assim, não caberiam ser estudadas nesta pesquisa já que supostamente poderiam 

interferir nos diagnósticos de enfermagem referentes a esta população. 

 

 

3.3. Coleta de dados 

 

3.3.1. Instrumento para a coleta de dados 

 

 Para  a  consulta de enfermagem foi criado um impresso (Anexo B) que 

se constituiu no instrumento de coleta de dados desta pesquisa.  

Os impressos para a consulta de enfermagem e que integrarão o 

prontuário das mulheres moradoras de rua, nas duas instituições constituem-se de : 

histórico de enfermagem (entrevista e exame físico) e a folha de retorno de 

enfermagem onde constam os dados como: peso, sinais vitais, evolução de 

enfermagem, diagnósticos e condutas (Anexo B).  

Na elaboração do histórico de enfermagem para as consultas de 

enfermagem para as  mulheres moradoras de rua, utilizou-se como base estrutural 

os Domínios e Classes propostos pela Taxonomia II da North American Nursing 

Diagnosis Association (NANDA)43, tendo em vista que os estudiosos do Sistema  de 

Assistência de Enfermagem (SAE) recomendam que os instrumentos de coleta de 

dados, para a consulta de enfermagem, sejam orientados por um referencial teórico 

que viabilize a delimitação e abrangência dos dados a serem coletados33 . Assim, as 

questões que compõem o roteiro da entrevista, foram elaboradas seguindo-se a 

estrutura dos Domínios e Classes da Taxonomia II da NANDA como está 

demonstrada, no Quadro 2 apresentado a seguir.  
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Quadro 2 - Taxonomia II da NANDA: domínios e classes 
Domínios Classes 
1. Promoção da Saúde 
(Health Promotion) 
 

Consciência de Saúde (Health Awareness) 
Controle da Saúde (Health Management) 
 

2. Nutrição (Nutrition) 
 

Ingestão (Ingestion) 
Digestão (Digestion) 
Absorção (Absortion) 
Metabolismo (Metabolism) 
Hidratação (Hydration) 
 

3. Eliminação (Elimination) 
 

Sistema Urinário (Urinary System) 
Sistema Gastrointestinal (Gastrointestinal System) 
Sistema Tegumentar (Integumentary System) 
Sistema Pulmonar (Pulmonary System) 
 

4. Atividade / Repouso (Activity / Rest) 
 

Sono / Repouso (Sleep / Rest) 
Atividade / Exercício (Activity / Exercise) 
Equilíbrio de Energia (Energy Balance) 
Respostas Cardiovasculares / Pulmonares 
(Cardiovascular / Pulmonar Responses) 
 

5. Percepção / Cognição (Perception / Cognition) 
 

Atenção (Attention) 
Orientação (Orientation) 
Sensação/Percepção (Sensation / Perception) 
Cognição (Cognition) 
Comunicação (Communication) 
 

6. Autopercepção (Self-Perception) 
 

Autoconceito (Self-Concept) 
Auto-estima (Self-Esteem) 
Imagem Corporal (Body Image) 
 

Relacionamentos de Papel 
(Role Relationships) 
 

Papéis de Cuidado r (Ca regiving Roles) 
Relações Familiares (Family Relationships) 
Desempenho de Papel (Role Performance) 
 

8. Sexualidade (Sexuality) Identidade Sexual (Sexual Identity) 
Função Sexual (Sexual Function) 
Reprodução (Reproduction) 
 

9. Enfrentamento / Tolerância ao estresse 
(Enfrentamento / Stress Tolerance) 
 

Resposta Pós Trauma (Post-Trauma Response) 
Respostas de Enfrentamento (Coping Responses) 
Estresse Neuro-comportamental 
(Neurobehavioral Stress) 
 

10. Princípios de Vida (Life Principies) 
 

Valores (Values) 
Crenças (Beliefs) 
Congruência  entre Valor / Crença / Ação 
(Value / Belief / Action Congruence). 
 

11. Segurança / Proteção (Safety / Protection) 
 

Infecção (Infection) 
Lesão Física (Physical Injury) 
Violência (Violence) 
Perigos Ambientais (Environmental Hazards) 
Processos Defensivos (Defensive Processes) 
Termorregulação (Thermoregulation) 
 

12. Conforto (Comfort) 
 

Conforto Físico (Physical Comfort) 
Conforto Ambiental (Environmental Comfort) 
Conforto Social (Social Comfort) 
 

13. Crescimento / Desenvolvimento (Growth / 
Development) 
 

Crescimento (Growth) 
Desenvolvimento (Development) 
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Para construir o instrumento, foi estudado cada um dos Domínios, 

Classes, Diagnósticos e Conceitos Diagnósticos, da Taxonomia II da NANDA43. Após 

a sua análise detalhada e respaldada pela experiência da pesquisadora no 

atendimento de moradores de rua, foram elaboradas as questões para a coleta dos 

dados. 

As questões elaboradas foram adequadas ao modo de vida dessas 

pessoas e suas peculiaridades. 

É importante ressaltar, que este é o primeiro instrumento de coleta de 

dados criado, para este tipo de população, de que se tem conhecimento. 

O instrumento em epígrafe foi constituído de três partes, sendo que a 

primeira contempla a identificação da mulher (nome, número de registro) e permite 

traçar seu perfil em termos de: idade, escolaridade, estado civil, raça, procedência, 

número de filhos, localização física do abrigo na rua, tempo de moradia na rua, 

profissão e ocupação. A segunda parte contém os dados da entrevista e obedece à 

ordem dos domínios e classes da NANDA. As questões da entrevista foram 

elaboradas com base no enunciado de cada domínio e no conceito diagnóstico da 

classe deste domínio, que são pertinentes para a consulta à mulher. Da terceira 

parte, constaram os dados do exame físico, retorno, evolução, diagnóstico e 

condutas. 

Antes de sua aplicação prática, o Instrumento foi submetido à apreciação 

de uma Professora Especialista em Diagnóstico de Enfermagem, que realizou 

sugestões para melhorar a forma de elaboração das questões.  

 

3.3.2. Teste Piloto 

 

Para verificar a aplicabilidade do instrumento, foi realizado teste piloto, 

onde constatou-se que o instrumento estava muito longo, embora as questões 

estivessem pertinentes e adequadas ao tipo de população. 

O instrumento foi revisto e após análise de cada quesito, decidiu-se por 

eliminar algumas perguntas por completo ou algum de seus subitens. A seguir o 

instrumento foi testado novamente concluindo-se que a eliminação de qualquer um 

dos itens propostos inicialmente, prejudicaria o levantamento dos dados, a 

identificação e acurácia dos diagnósticos. Assim, mesmo considerando o 
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(instrumento para a coleta dados) longo, manteve-se a forma inicial, tendo em vista 

que a captação de informações acerca do cliente é fundamental para a qualidade 

dos diagnósticos realizados. 

A coleta dos dados é considerada, pelos estudiosos como a base 

fundamental do Sistema de Assistência ou Processo de Enfermagem, e o 

planejamento de toda a assistência depende da objetividade, fidedignidade e 

abrangência com que os dados iniciais são coletados34. 

 

3.3.3. Estruturação da Consulta de Enfermagem 

 

A pesquisadora deste estudo atua há um ano como voluntária em uma 

das instituições filantrópicas mencionadas e presta atendimento de enfermagem aos 

moradores de rua, uma vez por semana. Até então, esse atendimento não era 

estruturado como consulta de enfermagem, a partir da realização das disciplinas 

“Sistema de Assistência de Enfermagem” e “Mulher Socialmente Excluída”, no curso 

de mestrado, surgiu a motivação para criar um instrumento que sistematizasse o 

atendimento. 

O contexto do atendimento realizado às mulheres moradoras de rua, nas 

instituições citadas, é fundamentado no modelo religioso e, portanto sem nenhuma 

base organizacional ou técnico-científica que lembre o modelo assistencial nas 

instituições formais de saúde.  

Como enfermeira, não me agradava a maneira como eram atendidas as 

pessoas em suas necessidades de saúde e acreditava que poderia melhorar, pois o 

espaço estava totalmente aberto. Assim, decidi estruturar a consulta de enfermagem 

para atender a esta população e conhecer sua realidade. Enfim, não só possibilitaria 

minha aproximação, mas também permitiria identificar seus problemas e ter uma 

base mais segura para as intervenções de enfermagem. 

A estruturação do atendimento de enfermagem teve início com a 

solicitação de autorização para as diretorias das duas casas onde o trabalho seria 

desenvolvido e ambas de imediato deram sua aquiescência. Foram realizadas 

reuniões com os voluntários que atendem nas casas, para explicar o trabalho, 

mostrar sua importância e pedir sua colaboração no sentido de não interromper a 
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consulta, visto que, os voluntários encaminhariam as assistidas após o banho, até o 

consultório. 

Tratou-se então de verificar o espaço físico que poderia ser utilizado como 

consultório de enfermagem e adequá-lo; criar os impressos, estabelecer os dias e 

horários para o atendimento e captar a clientela.  

Na Federação Espírita, a planta física já contava com o consultório 

médico, com materiais e equipamentos, que foram adaptados. Na área foi colocado: 

sabonete líquido, papel toalha, esfigmomanômetro, estetoscópio, otoscópio, balança 

e fita métrica; para adaptação à consulta de enfermagem. 

  Na Comunidade Metodista não existia consultório, então foi improvisada 

uma sala, que serviu de consultório e onde foram colocados os materiais e 

equipamentos como: um divã, esfigmomanômetro, estetoscópio, otoscópio, balança, 

fita métrica e instalado dispensador de sabão líquido e papel toalha. 

     O impresso para a consulta de enfermagem foi criado e está descrito no 

tópico “instrumento para coleta de dados” e encontra-se anexado (Anexo B). 

A Federação Espírita, assim como a Casa de Convivência, contam com 

dias específicos nos quais os assistidos podem tomar banho, cortar o cabelo e fazer 

a barba, além de contar com outros serviços como: pequenos consertos, 

possibilidade de lavar a roupa ou receber doação de outras e receber alimentação 

(café da manhã, almoço, café da tarde e jantar)  em horários  pré-estabelecidos. 

No que se refere ao estabelecimento do dia e horário para atendimento 

das mulheres decidiu-se realizá-lo no dia em que a instituição oferecia a 

oportunidade de banho às usuárias, pois é nesta ocasião que são solicitados os 

atendimentos de saúde, por demanda espontânea.  

 Como a consulta de enfermagem foi uma atividade nova implantada nas 

casas, a princípio foi necessário convidar as mulheres para o atendimento e explicar  

no que consistia. Porém, com o passar do tempo, já havia uma grande demanda, 

pois as mulheres ouviam falar do atendimento, por aquelas que haviam passado em 

consulta. 
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3.3.4. Procedimentos para coleta dos dados 

 

Após a estruturação da consulta, a pesquisadora passou a atender 

individualmente  as  mulheres que procuraram atendimento nas instituições.  

Neste momento preenchia o histórico de enfermagem ( entrevista e 

exame físico) que se caracterizou para este estudo na coleta dos dados. Na 

seqüência estes dados foram analisados e formulados os diagnósticos de 

enfermagem. 

Os demais passos que constituem uma consulta de enfermagem, (o 

estabelecimento de condutas e sua avaliação (evolução) foram executados). Os 

problemas identificados, e que, fugiam à alçada da enfermeira, foram encaminhados 

para outros profissionais. 

Na pesquisa, no entanto estão apresentados somente os dados 

relacionados aos dados sócio-demográficos e diagnósticos de enfermagem 

identificados. 

Antes da consulta foi solicitada, às mulheres uma autorização para que os 

dados colhidos no Histórico fizessem parte do estudo e quando estas aquiesciam ao 

pedido, assinavam o Termo de Consentimento (Anexo A). 

 

3.3.5. Procedimentos éticos 

 

Atendendo a Resolução 196/96 que regulamenta a pesquisa com seres 

humanos, o projeto da pesquisa foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Guarulhos. Em cumprimento às demais exigências éticas, 

foram solicitadas autorização formal às instituições onde a pesquisa foi realizada. As 

mulheres que passaram por consulta de enfermagem foram informadas sobre os 

objetivos da pesquisa, do sigilo das respostas, da utilização do impresso da consulta 

para a pesquisa e que os dados obtidos seriam utilizados para publicação. Após 

estas informações foi solicitada a assinatura no Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido. (Anexo A) 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

 

Para o gerenciamento  dos dados,  foi utilizado o software Microsoft Office 

Excel versão 2000. Os resultados obtidos estão disponibilizados em forma de 

tabelas e quadros.  

 Neste estudo foram analisados 40 históricos de mulheres moradoras de 

rua, atendidas em consulta de enfermagem. 

Os resultados serão apresentados como segue: 

- estruturação do histórico de enfermagem 

- caracterização da amostra (dados sóciodemográficos). 

- diagnósticos de enfermagem identificados e prováveis 

- dados não classificados 

4.1. Estruturação do histórico de enfermagem 
  

É necessário ressaltar a importância de tecer alguns comentários 

referentes ao instrumento elaborado para a consulta às mulheres moradoras de rua 

(Anexo B). Uma população como esta, com necessidades diferenciadas merece um 

estudo criterioso das informações a serem levantadas na entrevista, pois se pode 

incorrer no risco de não captar de modo adequado sua realidade e a sua 

problemática, o que poderá resultar em falha na identificação dos diagnósticos  ou 

na  falta de acurácia dos mesmos. 

O profissional de enfermagem, para contribuir de forma efetiva na melhoria 

da qualidade de vida da mulher, necessita antes de tudo, compreendê-la como um 

ser total, mais que a soma de suas partes, auxiliando-a no desenvolvimento do 

exercício da cidadania, o que pode ser iniciado durante a consulta de enfermagem, 

dependendo de como esse processo é conduzido7.  

O hábito que os enfermeiros têm de tirar conclusões precipitadas ou fazer 

inferências prematuras tornou-se um comportamento corriqueiro, para que isto não 

ocorra torna-se necessário criar  estratégias, desde a graduação, para que  estes 

sejam preparados para diferenciar inferência de evidência44. 

Um dos fatores primordiais para que a evidência seja o tópico orientador 

da análise do cliente, é uma boa estruturação da coleta dos dados (histórico de 
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enfermagem, que deve estar fundamentada em questões que tragam todas as 

informações possíveis para que não ocorram inferências indevidas.  

No presente estudo, embora o histórico de enfermagem esteja extenso 

como foi detectado no teste piloto, a importância de coletar informações completas e 

com conteúdo valorativo fez com que não fosse excluída  nenhuma das questões 

propostas, ao contrário, na conclusão da análise dos dados, ou seja, no momento de 

elaborar alguns diagnósticos  percebeu-se  que informações complementares 

poderiam ter facilitado esta tarefa.  

 Assim, na parte  do histórico de enfermagem referente à entrevista, item 1 

(ANEXO B), notou-se que  alguns dados poderiam ter sido incluídos  como: 

informações referentes à renda diária ou mensal das mulheres; pessoas 

significativas para elas neste momento; com quem os filhos (se houver) moram, 

assim como acrescentar ao local de moradia os arranjos necessários para sua 

moradia na rua. A pergunta relativa às pessoas significativas é muito importante, 

pois a maioria delas perdeu o vínculo com a família de origem e constituiu no seu 

cotidiano na rua  outros vínculos afetivos e familiares. 

No item 1.2 dados referentes ao Domínio 1 (Promoção da Saúde), 

algumas questões poderiam ter sido complementadas, ou introduzidas como: onde 

consegue os medicamentos? Quando você vai ao “Posto de Saúde”? Questões que 

auxiliariam na avaliação de como os sujeitos buscam os recursos de saúde. 

 A relação entre itinerários terapêuticos e pobreza é muito importante na 

Saúde Coletiva e diz respeito às práticas sócio-culturais de saúde dos excluídos, em 

termos de caminhos  que percorrem na busca de soluções para seus problemas45.  

No Domínio 3 (Eliminação), na questão referente à problemas com a 

menstruação, poderia ser incluída a pergunta: Como e onde obtém absorvente 

higiênico  e como ela se cuida. Para conhecer como é a higiene da mulher em 

situação de rua. 

No Domínio 4 (Atividade e repouso), tendo em vista que um dos maiores 

problemas identificados é a higiene bucal sentiu-se a falta da pergunta referente a  

escovação dos dentes, para poder abordar melhor essa questão e para que o 

enfermeiro possa oferecer orientações e encaminhar os problemas quando 

necessário. 
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No Domínio 9 (Enfrentamento /Tolerância ao estresse), na questão que 

aborda se já sofreu algum tipo de violência, poderia ser acrescentado: Como ela se 

protege de riscos de violência? 

No Domínio 10 (Princípios de Vida) foi questionado se a mulher tem 

alguma crença, o complemento Qual a crença? Seria importante. 

Outro aspecto a ser ressaltado é que no instrumento constam dados 

obstétricos, quando nos critérios de elegibilidade as gestantes foram excluídas. 

Ocorre que o instrumento foi criado para ser implementado nas instituições e para 

todas as mulheres em situação de rua, independentemente da pesquisa, assim eles 

existem no histórico, porém não foram considerados no momento de identificar os 

diagnósticos, apenas no contexto deste trabalho. 

Aperfeiçoar este do instrumento a partir do conhecimento da população é 

uma tarefa contínua e que certamente não pode ser concluída em apenas um 

contato com a clientela. À medida que os retornos de enfermagem ocorram, haverá 

nova busca de dados e atualização dos já identificados.  
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4.2. Dados sóciodemográficos 

 

Pode-se dizer que os sujeitos desta investigação caracterizam-se pelo 

nomadismo e pela transitoriedade, tanto no que se refere ao local de moradia, 

como de trabalho10. Por isso, é importante a apresentação de seu perfil, que 

poderá servir para comparações em trabalhos realizados futuramente, com 

populações semelhantes.  

Tabela 1. Caracterização da amostra por faixa etária e raça /cor.São 

Paulo, 2006. 

 

 Variáveis 

Faixa etária  
( em anos) 

N % 

19 a 29 8 20,0 

30 a 39 10 25,0 

40 a 49 9 22,5 

50 a 59 8 20,0 

60 a 63 4 10,0 

Não informou 1 2,5 

Total 40 100 

Raça / Cor N % 
Branca 15 37,5 

Negra 14 35,0 

Parda 11 27,5 

Total 40 100 

 

Observa-se na Tabela 1 que o maior percentual de mulheres encontra-se 

na faixa etária entre 30 e 39 anos sendo que a  média de idade é de 41,2 anos e 

uma variância que abrange dos 19 aos 63 anos.  

No que se refere à cor encontrou-se um maior percentual de mulheres 

brancas (37,5%), as negras correspondem a (35%) e  as pardas a (27,5%). 
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Tabela 2. Caracterização da amostra segundo o estado civil e escolaridade. São 

Paulo, 2006. 

 

VARIÁVEIS   

Estado Civil N % 

Solteira   24 60,0 

União consensual 4 10,0 

Separada 7 17,5 

Casada 2 5,0 

Viúva 3 7,5 

Total 40 100 

Escolaridade N % 

Analfabeta 6 15,0 

Fundamental incompleto 16 40,0 

Fundamental Completo 5 12,5 

Médio Incompleto 5 12,5 

Médio Completo 4 10,0 

Superior incompleto 1 2,5 

Superior Completo  2 5,0 

Não  informou 1 2,5 

Total 40 100 

 

No que tange ao estado civil  a maioria das mulheres em situação de rua  

(60%) refere ser solteira, (10%) vivem em união consensual, (17%) são separadas, 

(7,5%)  viúvas e (5%) referem ser casadas. Entretanto, quando questionadas com 

quem vivem, 55% delas afirmaram não ter ninguém,  35% afirmam morar com 

companheiro, filho ou outra pessoa e, 10% não informaram. 

Observa-se, ainda na Tabela 2 que o nível de escolaridade destas 

mulheres é baixo, pois a maioria (55%), ou são analfabetas (15%) ou não 

completaram o ensino fundamental (40%); (12,5%) tem fundamental completo ou 

médio incompleto e (10%)  tem ensino médio completo. O percentual de mulheres 

com nível superior completo ou incompleto correspondeu a (7,5%). 
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Tabela 3. Caracterização da amostra por região de procedência e número 

de filhos.São Paulo. 2006. 

VARIÁVEIS 

Procedência                       N        %    

Sul/Sudeste 23 57,5 

Norte/Nordeste 10 25,0 

Centro-Oeste 2 5,0 

Estrangeiros 3 7,5 

Não sabe 2 5,0 

Total 40 100 

Número de Filhos 

Nenhum 15 37,5 

1 a 2  14 35,0 

3 a 4  9 22,5 

> 5 1   2,5 

Não informou 1   2,5 

Total 40 100 

 

Quanto à procedência a maioria delas (57,5%), procede das regiões Sul / 

Sudeste do país, (25%) das regiões Norte/ Nordeste, (5%) da região Centro-Oeste e 

(7,5%) são estrangeiras. 

A política de não assumir a população de rua como parte da configuração 

social e econômica urbana, ainda adotada por muitas cidades vizinhas à capital do 

estado, deve-se pelo desconhecimento da complexidade desta realidade e em pela 

na tentativa de transferir o problema para outra municipalidade, removem ou 

transportam moradores de rua para a cidade de São Paulo21. 

A segunda região de procedência com maior percentual foi a Norte 

/Nordeste o que é compreensível pela migração interna. A cidade de São Paulo 

recebe migrantes principalmente destas regiões, devido à seca e a escassez de 

trabalho, os migrantes têm a ilusão de que encontrarão trabalho certo, na maior 

cidade da América Latina. Muitos não conseguirem emprego, permanecem por um 

determinado tempo em albergues e acabam se tornando moradores de rua



Apresentação e discussão dos resultados - 41 41

Ao que se refere ao número de filhos 37,5% das mulheres não tem filhos, 

e 60% tem um filho ou mais. 

Tabela 4. Demonstrativo da situação empregatícia e tempo de rua das 

mulheres. São Paulo, 2006. 

 

VARIÁVEIS N % 

Situação Empregatícia   

Desempregada 26 65,0

Empregada 11 27,5

Aposentada 3 7,5 

Total 40 100 

Tempo de rua   

 < 1 ano 11 27,5

1 a 2  9 22,5

3 a 4  6 15,0

5 a 10 4 10,0

>11 6 15,0

Não informou 4 10,0

Total 40 100 

 

No que se refere à situação empregatícia, a maioria (66%) é de 

desempregadas e sem nenhuma atividade que possa lhes garantir o mínimo para a 

subsistência, (26,4%) são catadoras de material de reciclagem, vendem artesanato 

entre outras atividades e (7,6%) são aposentadas.  

O desemprego se inscreve em mais um dos problemas sociais vividos por 

homens e no Brasil e atinge, especialmente as mulheres e entre elas, mais 

intensamente as mulheres negras. As taxas de desemprego das mulheres, 

comparando o período compreendido entre 1985 (mulheres, 15,5% e homens, 

10,1%) e 2000 (20,9% e 15% respectivamente), revelam que são sempre mais 

elevadas do que as dos homens. O desemprego de mulheres negras em 2000, era 

de 25%. Dessa forma, os dados estatísticos são reafirmados pelas entrevistas: as 

relações sociais de gênero e etnia se articulam com as relações sociais de classe. (3)  
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A concepção do descarte social aproxima as pessoas do lixo urbano e tal 

fenômeno pode estar relacionado com o aumento do número de pessoas que 

passaram a sobreviver com os materiais descartados pela cidade21. 

O trabalho torna-se, portanto, ao lado da questão da moradia, sempre uma 

referência na fala dos “moradores de rua”, que procuram fazer notar que algum 

tempo o tiveram e buscam possibilidade de se empregarem novamente. A inserção 

dentro do circuito rua/albergue, a própria deterioração da apresentação e a ausência 

de endereço tornam-se obstáculos para a recuperação do emprego21.  

As mulheres são as que mais sofrem com a situação de vulnerabilidade, 

por serem as mais pobres do país e da cidade. Muito embora elas sejam a maior 

parcela da População Economicamente Ativa (PEA), 53% em 2003, ainda tem 

menor quando comparadas aos homens. A participação feminina no mercado de 

trabalho na Região Metropolitana de São Paulo prossegue no movimento crescente, 

passando de 54,4% em 2002, para 55,1% em 2003, o maior patamar alcançado 

desde 198532. 

Existe uma insuficiência de políticas públicas de apoio à situação de 

desemprego, umas das exceções é o Programa Emergencial de Auxílio Desemprego 

(PEAD), denominado Frentes de Trabalho, criado pela lei nº 10.321, de 8 de junho 

de 1999, coordenado pela Secretaria do Emprego e Relações de Trabalho do 

Estado de São Paulo, já adotado anteriormente30. 

Para metade das mulheres (50%) a situação de rua ocorria há menos de 2 

anos, sendo que para (27,5%) esta situação é relativamente nova, pois perdurava há 

menos de 1 ano isso demonstra que estas pessoas, não há muito tempo, 

possivelmente tinham condições de manter um teto, um abrigo, por mais precárias 

que fossem as condições. Para (25%) das mulheres o tempo de rua variava entre 3 

e 10 anos e (15%) vivem nesta situação há mais de 11 anos, sendo que a média 

encontrada foi de 5 anos, com uma variação  de 1 a 34 anos.  

A média de 5 anos para estas mulheres viverem na rua pode significar que  

as políticas públicas e os programas sociais não estão sendo efetivos ou seja não 

consegue cumprir o objetivo de encaminhar a problemática destas pessoas de modo 

a conduzi-las à inserção na sociedade. 

Os programas sociais desenvolvidos neste contexto trazem a marca 

ideológica do descarte social de uma população que é tratada como excedente. São 
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programas marcados pela institucionalização de práticas que visam à retirada destas 

pessoas das ruas oferecendo entretanto, poucas possibilidades de uma 

reestruturação para suas vidas21.

A metade das mulheres entrevistadas (50%) refere que dorme na rua, 

sendo que parte delas dirigem-se aos albergues ou instituições filantrópicas, apenas 

para se alimentar ou realizar a higiene pessoal. Consideram que no albergue sua 

liberdade é tolhida ou há situações que as incomodam, existem regras que não 

querem seguir como: horário para entrar e sair, necessidade de tomar banho, não 

poder dormir com o companheiro, haver muitos homens no albergue, excesso de 

barulho, não poder ter animais de estimação. Outras referem, ainda que são sofrem 

maus-tratos pelos funcionários ou sentem-se desprezadas ou humilhadas com a 

situação. 

Os albergues, tanto próprios da Prefeitura, como os conveniados também 

ocupam lugares e instalações pouco confortáveis, parecem se inserir no mesmo 

cenário que esta população se insere na cidade, a falta de privacidade; disciplina; 

autonomia e a humilhação explicitam o sofrimento dessas pessoas21.

O atendimento oferecido nestas instituições de apoio ao morador de rua, 

além de prazo restrito para permanência e o controle interno sistemático, faz com 

que as pessoas desabrigadas prefiram a rua, pois não suportam o caráter 

disciplinador e repressivo de certos lugares. 

Quanto à profissão o maior percentual encontrado (24%) é de ex-

empregadas domésticas, as demais afirmam que trabalhavam nas mais diversas 

atividades como: catadora de material reciclado, artesanato, frentista, recepcionista, 

diagramação de jornal, auxiliar de enfermagem, musicista, babá, cozinheira, 

profissional do sexo e assessora de recursos humanos. 
 

 

4.2.1 Perfil de Saúde 

 

Antes de apresentar os diagnósticos de enfermagem identificados, 

considerou-se importante mostrar a percepção das mulheres em relação à própria 

saúde e os problemas de saúde relacionados por elas. 
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Tabela 5. Demonstrativo da avaliação realizada pelas mulheres sobre a própria 

saúde. São Paulo, 2006.  
 

Avaliação da saúde N % 

Muito Boa 2 5,0 

Boa  8 20,0 

Regular 19 47,5 

Ruim 10 25,0 

Não Sabe informar 1 2,5 

Total 40 100 
 

A percepção que a população de rua expressou sobre sua saúde nesta 

pesquisa demonstra que 47,5% considerou sua saúde como sendo regular.  

Por estes dados temos a base para responder ao Domínio 1(promoção da 

saúde)ANEXO B, classe consciência da saúde, da Taxonomia II NANDA. 

Gerhardt apresenta a idéia de que comportamentos e opiniões de 

indivíduos dependem em grande parte das estruturas nas quais eles estão inseridos 

e do sistema de valores e normas veiculados pelo meio social ao qual fazem 

referência, e que governam as relações entre ambiente – saúde – sociedade. Isto 

nos leva a acreditar que a população de rua sente que tem uma saúde regular 

porque a estrutura a qual estão habituados é marcada por dificuldades inúmeras no 

entanto, é uma forma de sobrevivência que já se tornou habitual45. 

Nas entrevistas foi possível perceber que para estas mulheres estar com 

a saúde ruim significa estar com agravos sérios de saúde, pois consideram que 

estão doentes somente quando não conseguem mais andar ou em situações graves 

e emergenciais. 
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Tabela 6. Número e percentual das patologias e problemas de saúde  referidos,                 

                 pelas mulheres.São Paulo, 2006. 

VARIÁVEIS    
Patologias ou problemas de saúde 
referidos 

N % 

Anemia 14 35 
Hipertensão Arterial 10 25 
Tuberculose 4 10 
HIV/Aids 3 7,5 
Diabetes Mellitus 2 5,0 
Hepatite B 2 5,0 
Colesterol 2 5,0 
Candidíase 2 5,0 
Colelitíase 1 2,5 
Hepatite C 1 2,5 
Asma 1 2,5 
Câncer de mama 1 2,5 
Vitiligo 1 2,5 
Fibromialgia 1 2,5 
Jogadora patológica* 1 2,5 
Rinite alérgica 1 2,5 
Mioma útero 1 2,5 
Labirintite 1 2,5 
Bronquite 1 2,5 

 

*A mulher considerou que ser jogadora compulsiva representava para ela 

uma situação patológica ou problema de saúde, ela inclui esta resposta 

quando questionada sobre seus problemas de saúde. 

Anemia (35%), hipertensão arterial (25%) e tuberculose (10%) e HIV 

(7,5%), foram as doenças que tiveram relatos mais freqüentes na população de rua, 

como doenças previamente conhecidas, com ou sem tratamento relatado. 
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Tabela 7. Número e percentual de mulheres que referiram dependência de  

                 substâncias nocivas à saúde. São Paulo, 2006. 

 
Dependência  Referida N % 

Drogas (maconha, cocaína, crack) 2 5,0 

Bebida alcoólica 13 32,5 

Tabaco 21 52,5 

Ex usuária de drogas 7 17,5 

Ex usuária bebida alcoólica 7 17,5 

Ex  tabagista 3 7,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na literatura, os problemas de saúde mais citados pela população de rua, 

estão em geral ligados ao alcoolismo e ao uso de drogas. Neste estudo, o 

alcoolismo foi referido por 32,5% das mulheres que fizeram parte da amostra e o uso 

de drogas por 5% delas. 

O trabalho desenvolvido constata que mais da metade da população de 

rua é atingida  pelo problema de álcool e droga. Talvez, no presente estudo, o fato 

de não ter havido tempo para o estabelecimento de vínculo entre a pesquisadora e 

as mulheres, tenha mascarado este dado, assim como sua real magnitude, 

sobretudo no que diz respeito ao uso de drogas47.  

Em relação aos problemas de saúde, não foram localizadas publicações 

que apresentem estatísticas deste tipo de população, portanto, não foram possíveis 

comparações. 

O abuso de substâncias químicas é um fator importante na população 

estudada, mas não é identificado por elas  como um problema de saúde, representa 

no  relato das mulheres “uma maneira de esquecer, de apagar um pouco os 

problemas, fugir da vida que levam.”  

A droga mais citadaa foi o tabaco (52,5%) que como é sabido poderá 

trazer inúmeros problemas de saúde em especial para uma população com múltiplas 

carências.  
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4.3. Diagnósticos de enfermagem identificados 

 

Na identificação dos diagnósticos de enfermagem, considerou-se o 

proposto pela Taxonomia II NANDA (2005-2006) que compreende: o título, que dá a 

definição do diagnóstico; as características definidoras, que oferecem indicadores 

ou referencias observáveis que se agrupam como manifestações de um diagnóstico 

e os fatores relacionados, que são as condições ou circunstâncias que contribuem 

para o desenvolvimento do diagnóstico de enfermagem43.  

Como já foi referido a análise dos dados colhidos pela aplicação do 

Histórico de Enfermagem foi concluída com a identificação dos diagnósticos de 

enfermagem. O processo de análise dos dados foi a leitura e releitura dos históricos 

das mulheres pela pesquisadora em um primeiro momento e depois a discussão 

destes mesmos dados, com a orientadora do trabalho. Assim pode-se finalizar a 

identificação dos diagnósticos. 

Há que se ressaltar que neste processo percebeu-se que muitos dados 

não encontraram ressonância na linguagem utilizada para a classificação dos 

diagnósticos, talvez por tratar-se de uma população com características bastante 

diversas das que serviram de parâmetro para a construção da classificação da 

NANDA. 

Outro aspecto que merece ressalva é que a coleta dos dados deve ser 

complementada em mais de um contato com o cliente, pois nem sempre em uma só 

entrevista é possível captar  todas as informações ou mesmo estabelecer o vínculo e 

ocorrer a empatia entre o enfermeiro e o entrevistado, condição sine quo non para 

que haja uma exposição de sua intimidade e de seus pensamentos, sobretudo neste 

tipo de população que ,dadas as condições de vida, pode se tornar mais retraída. 

No Quadro 3 estão demonstrados os diagnósticos de enfermagem 

identificados nas mulheres em situação de rua. 
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Quadro 3. Demonstrativo do número e freqüência dos diagnósticos identificados.  

São Paulo, 2006.  

Diagnósticos de Enfermagem Identificados Qtd % 

Manutenção ineficaz da saúde 32 80% 

Dentição prejudicada 31 78% 

Constipação 14 35% 

Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais 13 33% 

Déficit para o autocuidado para banho/higiene 12 30% 

Risco de infecção 12 30% 

Nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades corporais 6 15% 

Integridade da pele prejudicada 5 13% 

Ansiedade 4 10% 

Risco de lesão 4 10% 

Déficit no autocuidado para vestir-se/arrumar-se 3 8% 

Diarréia 3 8% 

Eliminação urinária prejudicada 3 8% 

Risco de quedas 3 8% 

Comportamento de busca de saúde 2 5% 

Comunicação verbal prejudicada 2 5% 

Distúrbio na imagem corporal 2 5% 

Dor crônica 2 5% 

Enfrentamento ineficaz 2 5% 

Incontinência urinária funcional 2 5% 

Memória prejudicada 2 5% 

Privação do sono 2 5% 

Risco de nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades corporais 2 5% 

Adaptação prejudicada 1 3% 

Baixa auto estima situacional 1 3% 

Comunicação prejudicada 1 3% 

Conhecimento deficiente 1 3% 

Controle eficaz do regime terapêutico 1 3% 

Deambulação prejudicada 1 3% 

Desempenho do papel ineficaz 1 3% 

Disfunção sexual 1 3% 

Disposição para autoconceito melhorado 1 3% 

Disposição para enfrentamento aumentado 1 3% 

Enfrentamento defensivo 1 3% 

Incontinência urinária 1 3% 

Incontinência urinária de esforço 1 3% 

Isolamento social 1 3% 

Medo 1 3% 

Risco de constipação 1 3% 

Síndrome do estresse por mudança 1 3% 

Síndrome do trauma de estupro 1 3% 
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Foram identificados 41 diagnósticos de enfermagem, entretanto na 

discussão estão destacados os 10 mais freqüentes. A média dos identificados por 

mulher foi de 4,5 com uma variação de 1 a 32 diagnósticos. 

 O diagnóstico de enfermagem que apresentou maior freqüência entre a 

população estudada foi manutenção ineficaz da saúde (80%), que para a 

Taxonomia II da NANDA é a “incapacidade de identificar e controlar e ou buscar 

ajuda para manter a saúde”.  

 As características definidoras, deste diagnóstico contemplam: falta 

demonstrada de conhecimentos com relação às práticas básicas de saúde; falta 

demonstrada de comportamentos adaptativos a mudanças ambientais internas/ 

externas; incapacidade relatada ou observada de assumir a responsabilidade de 

atender às práticas básicas de saúde em uma ou todas as áreas dos padrões 

funcionais; interesse expresso em melhorar comportamentos de saúde; falta relatada 

ou observada de equipamentos, recursos financeiros e/ ou outros recursos; história 

de ausência de comportamento de busca da saúde; prejuízo relatado ou observado 

dos sistemas de apoio pessoais43. 

Para a formulação deste diagnóstico foram identificados as seguintes 

características definidoras e fatores relacionados: dificuldade de conseguir 

atendimento médico por impossibilidade de agendar consulta em unidade básica de 

saúde (UBS); desconhecimento de alguns aspectos básicos relacionados à 

prevenção e promoção da saúde; relato de não procurar atendimento de saúde por 

não julgar necessário ou por falta de vontade; déficit de conhecimento por 

dificuldades relacionadas ao analfabetismo; relatos de que nunca obtêm o remédio 

que necessitam nas UBS, falta de recursos para aquisição de medicamentos; 

discriminação no atendimento pelos profissionais de saúde e prejuízo observado dos 

sistemas de apoio pessoais. 

Trabalhar com população de rua é uma tarefa árdua e, embora existam 

muitas portas para encaminhamentos, existe o fator limitante da própria clientela que 

já passou por tanta discriminação e dificuldade, que acaba por ficar descrente do 

retorno do sistema de saúde48, além disto, para os moradores de rua estar doente 

significa não ter condições de se locomover, pelo fato de estarem fracos e não 

poderem trabalhar49.   
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Para estas mulheres estar doente significa que elas já não têm as 

mínimas condições de saúde e não percebem sequer a necessidade de buscar 

auxílio.  

É imprescindível que os estudos sobre desigualdades socioeconômicas, e 

aqueles concernentes ao processo saúde-doença como dimensões analíticas, 

aconteçam para abrir o mundo das desigualdades para a academia. Encarar o 

processo saúde-doença, nível socioeconômico, educação e bem estar dos 

excluídos, é uma tarefa dos profissionais, envolvidos com a saúde da coletividade45.  

Há que se mudar a postura dos enfermeiros no enfrentamento das 

questões de saúde das mulheres moradoras de rua. Conhecer os diagnósticos e o 

contexto em que eles estão inseridos é indispensável para que a intervenção seja 

precisa e para que a resolução dos problemas se torne viável.  

Percebe-se que o percentual do diagnóstico manutenção ineficaz da 

saúde foi elevado, pois há um direcionamento deficitário das políticas públicas na 

promoção da saúde desta parcela da população e o atendimento é comumente 

precário, seja pelo preconceito do profissional de saúde, que encontra dificuldade de 

relacionar com os moradores de rua, seja pelo tratamento proposto. As 

recomendações e intervenções são praticamente inviáveis para estas pessoas, por 

suas condições de vida, padrão de higiene e horários estabelecidos para os 

medicamentos. 

A promoção da saúde deve ser vista como a motivação para aumentar o 

bem-estar, desenvolver o potencial de saúde, a prevenção e evitar doenças, 

detectá-las precocemente ou manter o funcionamento ideal quando a moléstia 

estiver presente. É importante lembrar que os enfermeiros possuem 

responsabilidade e oportunidade para ajudar estas mulheres a compreenderem os 

fatores de risco, motivando-as a adotar estilos de vida que previnam as doença48. 

Os pré-requisitos e recursos necessários para a saúde são: a paz, 

habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos 

sustentáveis, justiça social, eqüidade. No contexto em que as mulheres moradoras 

de rua estão inseridas as carências tornam-se os principais agravantes para a 

manutenção da saúde. 
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A escassez de recursos financeiros está, segundo alguns autores,  

relacionada a alguns diagnósticos de enfermagem, dentre eles a manutenção 

ineficaz da saúde48. 

A lei do morador de (ANEXO D) de São Paulo que está em vigor desde 

1997, obriga o município a ter cuidados ambulatoriais básicos nos centros de 

serviços por ele subsidiados e que atendam esta população. No entanto dentro de 

uma das instituições pesquisadas não existe atendimento de saúde, existe somente 

um serviço de encaminhamento que é realizado pela assistente social às instituições 

de saúde, em casos emergenciais.  

O segundo diagnóstico de enfermagem mais freqüente foi dentição 
prejudicada, definido pela NANDA como: distúrbio nos padrões de 

desenvolvimento/ erupção dentário ou da integridade estrutural dos dentes de um 

indivíduo. Apresentou uma freqüência de 78% entre as pesquisadas. 

As características definidoras e fatores relacionados para este diagnóstico 

são: placa excessiva, cáries, halitose, dor de dente, perda de dentes, ausência de 

alguns ou de todos os dentes, expressão facial assimétrica. 

Os aspectos que envolvem esse diagnóstico ligado à população de rua 

são: higiene oral ineficaz ou ausência de higiene devido a dificuldades ligadas à falta 

de ambiente para realizar o cuidado diário, déficits nutricionais, barreiras econômicas 

ou acesso ao cuidado profissional, hábitos alimentares, uso crônico de tabaco e 

café, déficit de conhecimento da saúde bucal.  

As mulheres quando abordados sobre este cuidado referiam que não 

tinham recursos para adquirir a escova ou local onde o cuidado pudesse ser 

realizado, “não tenho lugar para guardar a escova e muito menos lugar para 

escovar”. Muitas mulheres atribuíram a dificuldade em conseguir se recolocar no 

mercado de trabalho pelo fato de terem a aparência prejudicada e um dos fatores 

que contribui para isto, é a ausência de dentes. Está é parte da discriminação que 

elas  sofrem. 

As ações de prevenção e promoção da saúde devem ser desenvolvidas 

por equipe multiprofissional, a deficiência de odontólogos na rede pública é um dos 

problemas para a assistência à população, em geral, nesta área. Se tratando de 

moradores de rua esta situação é ainda mais grave.  Os aspectos educativos são da 

alçada do enfermeiro que pode e deve utilizá-los para melhorar a saúde bucal da 



Apresentação e discussão dos resultados - 52 52

população, entretanto muitos problemas identificados necessitam do 

encaminhamento a profissionais especializados. 

O diagnóstico de enfermagem constipação apresentou uma freqüência 

de (35%) e foi o terceiro mais encontrado. A NANDA o define como: diminuição na 

freqüência normal de evacuação, acompanhada por dificuldade ou passagem 

incompleta das fezes e ou/ passagem de fezes excessivamente duras e secas.  

Neste estudo, este diagnóstico está relacionado às mulheres moradoras 

de rua com hábitos irregulares de refeições. Alimentos pobres em fibra, baixa 

ingesta hídrica, privacidade inadequada para evacuar, dentição e higiene 

inadequadas. O desconhecimento da necessidade de evacuação diária é freqüente 

entre elas.  

Algumas mulheres relataram permanecer sem evacuar por até 15 dias. 

Uma dos fatores, fortemente ligado à identificação deste diagnóstico é a dificuldade 

de acesso à  alimentação, o que muitas vezes as conduz a uma alimentação errada. 

 Também foi apontado por elas, por vezes descontentamento com a 

refeição servida nas instituições, pois alegam que não há variação do cardápio. “A 

sopa tem sempre o mesmo gosto” o que as leva a enjoar da refeição, com o passar 

do tempo. Desta maneira, embora a sopa ofereça nutrientes variados e importantes 

para nutrição e sustento, não satisfaz ao paladar. Isto leva algumas mulheres, 

mesmo em situações extremamente precárias, a cozinhar a própria comida. 

Outro aspecto que interfere de maneira importante na dificuldade para 

evacuar é a falta de privacidade ou local apropriado para assegurar esta 

necessidade fisiológica, pela situação de rua em que vivem. 

Nas cozinhas improvisadas nos chamados “mocós” (abrigo simples, 

esconderijo, barraco de baixo do viaduto) cozinham o chamado “queima-lata”, que 

na linguagem da rua significa refeições em grupo, cozida em lata de óleo. Estas 

refeições paupérrimas que se constituem apenas de feijão cozido, contribuem para o 

agravamento do problema, pois aumentam os períodos de constipação e pioram o 

estado nutricional das mulheres. 

Outra maneira encontrada, por elas para contornar a situação é buscar 

alimento no lixo. Não é raro encontrar cenas do cotidiano onde moradores de rua 

remexerem o lixo para comer os restos de alimentos. Há ainda, a possibilidade de 
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pedir esmola para comprar a comida, isto tudo segundo elas, é decorrente da 

necessidade de diversificar o cardápio.  

Na área da nutrição foram encontrados os seguintes diagnósticos: 

nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais com 33% de 

freqüência, nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades corporais 
com 15% de freqüência e risco de nutrição desequilibrada: mais do que as 
necessidades corporais 5% de freqüência. 

O primeiro diagnóstico ligado à nutrição é definido como: ingestão 

insuficiente de nutrientes para satisfazer as necessidades metabólicas e apresenta 

como características definidoras: peso corporal 20% ou mais abaixo do ideal, relato 

de ingestão inadequada de alimentos, relato ou evidência de falta de comida, 

conceitos errados, incapacidade para ingerir comida, relacionada a fator psicológico 

ou econômico. 

A população de rua não ocupa a esfera pública, não participa da 

construção de um mundo em comum e a liberdade que por vezes afirma usufruir (em 

relação a padrões, horários e rotinas) não consegue mascarar que sequer se 

libertaram-se das necessidades vitais4.  

Dentre as necessidades vitais se encontra-se a alimentação, e a 

dificuldade de obtê-la coloca as mulheres na dependência das instituições 

filantrópicas e da prefeitura. A falta de acesso a comida, no sentido dado por elas, 

agrava os problemas decorrentes deste diagnóstico. Comida para esta população 

traduz-se em refeições que incluem alimentos cozidos a base de arroz, feijão e 

carne. As sopas e os lanches comumente servidos nas instituições filantrópicas não 

são caracterizados como comida, por elas. 

O problema de acesso à comida é ainda mais severo quando as mulheres 

não têm, por agravos de saúde, condições de se locomoverem até as chamadas, 

“bocas de rango”,  que são as instituições  filantrópicas. 

Outro aspecto que prejudica e assevera os problemas nutricionais é o uso 

de bebida alcoólica e drogas, pois inibem o apetite, fazem com que as mulheres 

diminuam a ingestão de alimentos, tornando-as conseqüentemente desnutridas. 

Este diagnóstico, para algumas mulheres, pode estar relacionado ao uso de bebidas 

alcoólicas uma vez que 32,5% delas se referiu a essa dependência de bebidas 

alcoólicas (Tabela 7). 
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O diagnóstico de enfermagem nutrição desequilibrada: mais do que as 

necessidades corporais é definido pela NANDA como: ingestão de nutrientes que 

excedem as necessidades metabólicas. 

 Esse diagnóstico revela que além de uma nutrição inadequada, a 

alimentação servida é rica em carboidratos. Devido ao fator custo, as instituições 

servem alimentos como pão, batata e arroz em maior quantidade deixando muitas 

mulheres obesas. Durante as consultas realizei orientações a respeito da 

alimentação, pois pela vida sedentária que muitas levam se torna necessário fazer 

uma dieta rica em proteínas e vegetais, mas muitas referem que é difícil encontrar 

esse tipo de alimentação.  

Uma das instituições, onde o trabalho foi desenvolvido, preocupada com 

este aspecto fez uma parceria com as Universidades que oferecem o curso de 

Nutrição para incrementar uma dieta mais adequada. Já a outra instituição serve 

somente sopa desde o início de suas atividades e não existe possibilidade de alterar 

esse cardápio, visto que a sopa é um refeição mais fácil de preparar e não necessita 

de espaço físico amplo. 

O diagnóstico de enfermagem déficit no autocuidado, para 
banho/higiene, teve uma freqüência de (30%) e é definido como: capacidade 

prejudicada para realizar ou completar as atividades de banho/higiene por si mesmo. 

 Este é um problema para quem vive na rua, porque necessita encontrar 

alternativas para o que comumente se faz dentro de casa. Serviços de higiene e 

lavagem de roupas são problemas com os quais se defrontam os moradores de rua.  

O fato de a cidade não dispor de lugares públicos para estes serviços, 

banheiros e lavanderias públicas, por exemplo, faz com que elas procurem soluções 

alternativas e criativas. Além das casas de convivência conveniadas com a 

prefeitura, que oferecem serviços de banho, barba e lavagem de roupas, que são 

muito procuradas pela população de rua, as demais alternativas são soluções 

improvisadas: bicas, chafarizes, represas ou postos de gasolina.  Além de lidar com 

estas situações existem relatos de discriminação por parte de instituições que 

fornecem alimento, que não permitam a entrada de pessoas muito limpas, alegando 

que elas não são de rua. 

 A falta de vontade de ficar limpa  é consequência, para algumas 

mulheres,   do fato de  se acostumarem com a situação de sujeira e ou  por se 
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acharem sem perspectivas para o futuro, assim acabam por esquecer da própria 

higiene. (18)  

O diagnóstico de enfermagem risco para infecção que aparece em 30% 

das mulheres, é definido pela NANDA como: estar em risco aumentado de ser 

invadido por organismos patogênicos.  

Mais uma vez, o modo de vida expõe esta população a riscos 

relacionados à doenças de um modo geral e também à infecções. As mulheres em 

geral, não se protegem nas relações sexuais, reviram lixo na busca de alimento ou 

de latinhas para vender e algumas dormem em locais insalubres. Este diagnóstico 

está também relacionado à busca ineficaz da saúde, algumas já são portadoras de  

doenças de base, baixa imunidade e não procuram tratamento ou não dão 

continuidade aos já iniciados.  

 O diagnóstico de enfermagem integridade da pele prejudicada que está 

presente em 13% da amostra estudada, é definido pela NANDA como: epiderme e 

ou derme alterada. 

Na população de rua a questão ligada ao modo de vida onde a higiene do 

habitat é precária, assim como a proteção contra as intempéries (falta de proteção 

contra a chuva, sol, calor e frio) deixam o corpo exposto a variados tipos de lesões. 

São comuns dermatológicas ligadas à falta de higienização, por picadas de insetos, 

pediculose, escabiose, acidentes de trânsito (traumatismo). As lesões em membros 

inferiores estão relacionadas com o excessivo tempo em que caminham pelas ruas, 

geralmente sem calçados adequados.  

  Dois diagnósticos foram encontrados em 10% das mulheres; ansiedade 
e risco de lesão. Ansiedade é um vago incômodo, sentimento de desconforto, temor 

acompanhado por resposta autonômica (a fonte é freqüentemente não específica ou 

desconhecida para o indivíduo), sentimento de apreensão causado pela antecipação 

de perigo. É um sinal de alerta que chama a atenção para um perigo iminente e 

permite ao indivíduo tomar medidas para lidar com a ameaça.  

Para as mulheres que, dormem na rua há inúmeros perigos que as 

sobressaltam e inquietam, por vezes estes medos são identificados, por vezes não. 

“Costumo combinar com meus amigos que dormem juntos, para enquanto um dorme 

o outro ficar de olho para que não aconteça nenhuma malvadeza”.  
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Elas antecipam o perigo, não sabem de onde ele poderá vir, talvez de 

outros grupos de moradores de rua na disputa de melhores locais de abrigo ou de 

pessoas com visão deturpada, que não as consideram como gente. Nas grandes 

cidades são vários os exemplos de ataques concretos aos “mendigos”, com 

eliminação física dos mesmos. Eles causam repulsa, são indesejados,  considerados 

inúteis e, portanto passíveis de eliminação.  

As mulheres têm consciência desta vulnerabilidade e isto provavelmente, 

gera a ansiedade e o medo.      

O diagnóstico risco de lesão (10%) é o resultado de condições 

ambientais interagindo com os recursos adaptativos e defensivos do indivíduo.  

Os fatores relacionados a este diagnóstico, dizem também respeito ao seu 

modo de vida dessas pessoas e sua interação com o ambiente, elas cozinham em 

latas com álcool, reviram os lixos, dormem nas calçadas, abusam de substâncias 

químicas. 

Na população em estudo foram identificados diagnósticos de enfermagem 

em 12 domínios estudados da Taxonomia II NANDA, o que ressalta a necessidade 

de ver a mulher moradora de rua como um todo para que a assistência de 

enfermagem atenda à multiplicidade de fatores que afetam o seu estado de saúde. 

O domínio 13 (Crescimento e desenvolvimento) foi excluído por não se aplicar a 

população adulta, visto que este domínio se aplica mais a crianças em fase de 

crescimento e desenvolvimento. 

 

4.4. Diagnósticos de Enfermagem Prováveis 

 

Algumas vezes o enfermeiro, durante a avaliação dos dados e dos fatores 

relacionados, pode decidir que não há evidências suficientes para realizar um 

diagnóstico, entretanto ele pode encontrar evidências para um diagnóstico 

provável44. 

Neste contexto, apresentam-se alguns diagnósticos que nomeamos como 

“prováveis”, pois ao término da análise dos dados  não foi possível concluí-los, com 

base na Taxonomia da NANDA, devido a falta de pistas, características definidoras, 

fatores relacionados e fatores de risco que os apoiassem e lhes dessem 
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sustentação. No entanto, não poderia deixar de apresentá-los devido à sua 

importância na caracterização do processo-saúde doença desta população.     

Na prática clínica, freqüentemente, a enfermeira tem que trabalhar com 

um número reduzido de manifestações, interpretando-as para afirmar um 

diagnóstico.  No caso das mulheres moradoras de rua as manifestações além de 

serem reduzidas, em alguns casos, eram novas, diferentes das já descritas e não se 

encaixavam nas indicações da classificação adotada para este estudo, o que 

dificultou sua definição. 42

A par disto, na maioria das consultas realizadas houve apenas um contato 

com a mulher, assim não foi possível complementar as  informações ou tirar dúvidas 

sobre os dados coletados, deixando lacunas a serem preenchidas. Por outro lado, a 

problemática destas mulheres está fortemente direcionada para aspectos 

psicossociais e os enfermeiros de modo geral têm maior dificuldade em trabalhar 

estes dados.  

Para a acurácia dos diagnósticos é fundamental a complementação dos 

dados sempre que houver necessidade e dúvidas50. 

Outros fatores interferiram na complementação dos dados  como o tempo 

da consulta, que muitas vezes tinha que ser interrompida pela dinâmica do trabalho 

das instituições ou por  agitação e impaciência de algumas mulheres que não 

conseguiam esperar a finalização da coleta dos dados.  

Apresenta-se a seguir o Quadro 4 dos diagnósticos prováveis. 
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Quadro 4. Número e freqüência dos diagnósticos nomeados como prováveis. São 

Paulo, 2006.  

Diagnóstico de Enfermagem Prováveis Qtd % 
Interação social prejudicada 15 38% 
Baixa auto-estima situacional 5 13% 
Disfunção sexual 5 13% 
Processos de pensamento perturbados 4 10% 
Processos familiares interrompidos 4 10% 
Ansiedade 3 8% 
Baixa auto-estima crônica 3 8% 
Desesperança 3 8% 
Angústia espiritual 2 5% 
Disposição para religiosidade aumentada 2 5% 
Risco de suicídio 2 5% 
Tristeza crônica 2 5% 
Desempenho do papel ineficaz 1 3% 
Disposição para o enfrentamento aumentado 1 3% 
Dor crônica 1 3% 
Dor aguda 1 3% 
Enfrentamento defensivo 1 3% 
Enfrentamento ineficaz 1 3% 
Isolamento social 1 3% 
Medo 1 3% 
Padrão de sexualidade ineficaz  1 3% 
Padrão de sono perturbado 1 3% 
Risco de síndrome do desuso 1 3% 
Risco de solidão 1 3% 
Sentimento de pesar disfuncional 1 3% 
Volume excessivo de líquidos 1 3% 

 
 Foram identificados 26 diagnósticos de enfermagem prováveis, 

apresenta-se a seguir algumas considerações sobre os mais freqüentes. 

O diagnóstico de enfermagem (D.E.) interação social prejudicada 

apresentou uma freqüência de 38%. 
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Os relatos das mulheres em situações envolvendo interações sociais,e  

que poderiam estar ligados a este diagnóstico foram: “não se pode confiar em 

ninguém na rua”, “estar sozinha , sem família ou companheiro”; “ter perdido a guarda 

do filho”,  “desemprego”.  

O D.E. baixa auto-estima situacional apresentou                 

freqüência de 13% e é definido como: desenvolvimento de percepção negativa sobre 

o seu próprio valor em resposta a uma situação atual. “Eu estou só o pó, tinha um 

corpão, olha o que restou”; “tenho vergonha do meu corpo”; “sou um lixo”;” não vou 

conseguir emprego”;  “ não consigo nada na vida”.  

O D.E. disfunção sexual (13%) é: mudança na função sexual, que é vista 

como insatisfatória, não-compensadora e inadequada.  

 “meu corpo é fechado para o sexo”, “não quero saber de homem, meu tio me 

violentou aos 17 anos”, “ não dá para ter relação na rua, é muito difícil, em casa é só 

fechar a porta” . Além de relatos como: nunca ter alcançado o orgasmo; falta de 

interesse pelo parceiro; abuso sexual anterior e se sentir vulnerável na rua. 

O D.E. processos de pensamento perturbados  (10%), distúrbio nas 

operações e atividades cognitivas. Algumas mulheres fazem referências  a fatos que 

muito provavelmente não são reais, “recebo ajuda financeira  dos meus irmãos que 

moram na Europa, isto dá para viver”;  “meus filhos já têm casa, agora quero dar um 

carro para eles” ( os filhos são menores e estão acolhidos em abrigo); “eu e minha 

amiga vamos sempre a restaurantes” (come rotineiramente no albergue, necessita 

roupa).  

Segundo estudo de Lovisi, há mais pessoas com distúrbios  psiquiátricos 

entre os moradores de rua e albergados do que nos hospitais e domicílios. A 

desinstitucionalização psiquiátrica foi fator decisivo para esta realidade47.  

O D.E. ansiedade apresentou freqüência de 8% é definido como um vago 

e incômodo sentimento de desconforto ou temor, acompanhado por resposta 

autonômica (a fonte é freqüentemente não-específica ou desconhecida para o 

indivíduo); sentimento de apreensão causado pela antecipação de perigo. É um sinal 

de alerta que chama a atenção para um perigo iminente e permite ao indivíduo 

tomar medidas para lidar com a ameaça.  

Algumas situações foram relatadas e provavelmente poderiam se 

enquadrar neste diagnóstico como: preocupação por não conseguir emprego; 
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preocupação com os  filhos que na maioria das vezes se encontram em abrigos; 

períodos de irritabilidade devido à situação de miséria e  por não ter casa para 

morar; insônia; sentimento de não ser aceita por ser pobre e analfabeta e 

inquietação.  

Os D.E. baixa auto-estima crônica e desesperança, obtiveram 8% de 

freqüência, estão relacionados nesta população: buscar o tempo todo auto-afirmar-

se  para não deixar que percebam a miséria  em que se encontram; vergonha da sua 

situação há longa data; acreditar que passando por tanto sofrimento vão pagar seus 

pecados e por isso não aceita ajuda; não buscar novas formas de melhorar a 

situação “não tem mais jeito”; “não tenho mais esperança”; “há muito tempo não 

tenho emprego, não consigo”.  

 

 

4.5. Dados levantados e não classificados 

 

Os dados apresentados a seguir foram extraídos das entrevistas, são 

referidos pelas mulheres e foram considerados muito peculiares às que estão em 

situação de rua ou vivem na rua. Foram identificados, mas estes problemas não 

existem diagnósticos na classificação da Taxonomia II NANDA, entretanto 

considerando sua relevância para esta população entendeu-se importante 

apresentá-los. Acredita-se na necessidade de maior aprofundamento de sua análise 

e na elaboração de outros estudos semelhantes de modo a  inserí-los na Taxonomia 

II. 
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Quadro 5.Número e freqüência dos dados levantados nas consultas e não  

                 Classificados.São Paulo,2006. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados levantados N % 

Busca diária por alimento em instituições filantrópicas 38 95% 

Desemprego ou sub emprego 36 90% 

Não ter como se proteger de intempéries(chuva, frio, calor) dia ou noite 35 88% 

Morar na rua 34 85% 

Rompimento de relacionamento com família 29 72,5% 

Sentimento de  discriminação, solidão, desgosto 24 60% 

Separação dos filhos 22 55% 

Sono interrompido ou dificuldade de conciliar o sono 21 53% 

Dormir no albergue 20 50% 

Falta de segurança  19 47,5% 

Informações desconexas 19 47,5% 

Dormir na rua 16 40% 

Fadiga, por falta de sono 16 40% 

Desejo de ter a própria casa 13 32,5% 

Desgosto por morar na rua 13 32,5% 

Medo de ataque físico 12 30% 

Relato de ansiedade 10 25% 

Desejo de cuidar dos filhos 8 20% 

Violência sexual na rua ou anterior 8 20% 

Desejo de reatar relacionamento com família de origem 6 15% 

Medo não identificado 5 12,5% 

Dormir durante o dia/ exacerbadamente 4 10% 

Risco de infestação de parasita, piolho 4 10% 

Ocupação 4 10% 

Dificuldade em determinar tempo 3 7,5% 

Relato de medo, pânico, por não ter emprego ou como se sustentar 3 7,5% 

Vergonha de si mesma 2 5% 

Sentimento de inutilidade 1 3% 

 

 

 Dentre as situações consideradas peculiares a esta população a mais 

mencionada foi a busca diária de alimento em instituições filantrópicas como forma 
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de sobrevivência e de satisfazer a necessidade humana básica de alimento (95%). 

Assim, elas realizam grandes deslocamentos em busca da satisfação desta 

necessidade. 

A expressão “itinerários terapêuticos” já é utilizada na saúde coletiva e 

está relacionada á procura de cuidados com a saúde, realizados pela população de 

baixa renda como estratégia para solucionar seus problemas45. 

Talvez “itinerários de sobrevivência” pudesse ser utilizado para 

caracterizar na população de rua as situações de busca de alimentação, proteção, 

abrigo, higiene, e segurança, pois representa a estratégia utilizada por eles para 

sobreviver na rua. 

Em NANDA é encontrado diagnóstico  de perambulação que consiste em 

vagar a esmo, locomoção repetitiva ou sem propósito que expõe o indivíduo a 

danos; freqüentemente incongruente com divisas, limites ou obstáculos. Na 

população estudada, entretanto o sentido da perambulação não é o mesmo, neste 

caso consiste em buscar meios de satisfazer as necessidades básicas de 

alimentação para sobreviver.  

O sub-emprego e o desemprego  que aparecem com porcentagem de 

90% entre as mulheres é referido como o maior motivo para a  ruptura ou 

distanciamento da rede familiar e como desencadeador da situação de rua. O morar 

na rua é de 85%, no entanto o percentual de mulheres que dormem na rua fica na 

porcentagem de 42,5%. Elas referem como um dos maiores impeditivos de dormir 

no albergue, o fato de ter companheiro fixo e a acomodação nestas instituições ser 

separada por sexo. 

Constatou-se que questões referentes à situação familiar e o rompimento 

dos laços familiares precisa ser mais explorada pelos profissionais de saúde quando 

realizam o levantamento de informações a respeito desta população. Os 

diagnósticos de âmbito familiar, se tornaram impossíveis de serem realizado pelo 

fato de ter sido abordado somente um membro da família e em uma única entrevista. 

Não ter como se proteger de intempéries (chuva, frio, calor) dia ou noite, 

foi mencionado por 87,5% das mulheres e demonstra o risco a que diariamente esta 

população fica exposta e pelos diagnósticos NANDA. 

Sentimento de discriminação, solidão e desgosto foi explicitado por 60% 

das mulheres, a falta de segurança 47,5% e o medo de ataque físico 30%. Na 

NANDA encontramos vários diagnósticos que são cabíveis nestas situações, no 
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entanto está solidão referida, o sentimento de discriminação, a falta de segurança e 

o medo de ataque físico são características peculiares desta população que 

parecem não ter o mesmo. O D.E. proteção ineficaz que tem como definição: 

diminuição na capacidade de proteger-se contra ameaças internas ou externas, 

como doenças ou lesões, traz o problema da diminuição da capacidade de proteção. 

Em casos de doenças ou lesões as mulheres moradoras de rua ficam expostas aos 

ataques físicos, estupros e outras formas de violência.  

Separação dos filhos (55%), e o desejo de cuidar dos filhos (20%), são 

representados como uma grandes dificuldades vividas pela mulher moradora de rua. 

Dentre os motivos que levaram as mulheres a se afastar dos filhos é relatado a 

incapacidade de proporcionar o mínimo de condições favoráveis a criança, perda da 

guarda do filho para o juizado de menores e deixar o filho com a família por não ter 

como cuidar e manter.  

Sono interrompido ou dificuldade de conciliar o sono (52,5%), dormir 

durante o dia/ exacerbadamente (10%), e fadiga por falta de sono (40%), são outros 

fenômenos identificados. Os D.E. relacionados com distúrbios do sono encontrados 

em NANDA não trazem características definidoras que representem a problemática 

dos distúrbios do sono destas mulheres pois estão relacionados a ataque físico, 

exposição a intempéries.(chuva, frio, calor) e medo de violência. 

Informações desconexas (47,5%), e dificuldade de determinar tempo 

(7,5%) são características marcantes nessa população e não se identificou 

diagnóstico em NANDA. O que mais se aproxima por definição desta problemática é 

o enfrentamento ineficaz porém as características definidoras, encontradas na 

NANDA não se ajustam aos os problemas experiênciados por esta população. 
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5. CONCLUSÕES 

 

- O instrumento elaborado permitiu obter informações importantes que auxiliaram na 

elaboração dos diagnósticos de enfermagem, porém evidenciou-se a necessidade 

de aperfeiçoá-lo. 

- Foram identificados 41 diagnósticos de enfermagem e os mais freqüêntes 

  foram : Manutenção ineficaz  da  saúde (80%); Dentição  prejudicada (78%);  

 Constipação (35%); Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades  

  corporais (33%); Déficit para o autocuidado para banho/higiene e Risco de Infecção  

  (30%); Nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades corporais (15%); 

Integridade da pele prejudicada (13%); Ansiedade e Risco de lesão (10%); 

- Identificaram-se 26 diagnósticos prováveis e os mais freqüentes foram: 

Interação social prejudicada; Baixa auto-estima situacional; Disfunção sexual; 

Processos de pensamento perturbados; Processos familiares interrompidos; 

Ansiedade; Baixa auto-estima crônica; Desesperança; Angúistia espiritual; 

Disposição para religiosidade aumentada. 

- Foram identificadas situações que não puderam ser classificadas, nem mesmo nos 

diagnósticos prováveis, por serem muito específicas desta população e não haver 

ainda, dados suficientes para apoiá-las, mesmo porque os diagnósticos da NANDA 

estão mais direcionados as pessoas em sistema de internação hospitalar. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Trata-se de um estudo preliminar, tem lacunas a serem preenchidas  e os 

aspectos aqui discutidos são apenas um pequeno recorte de uma realidade muito 

mais ampla. Não é possível fazer generalizações e mesmo os diagnósticos 

identificados, devem ser confrontados em estudos semelhantes, que se recomenda, 

sejam realizados. 

  Como ficou explicitado nas conclusões, muitos dados não puderam ser 

classificados e não foram, portanto, identificados diagnósticos de enfermagem. 

O fato de ter havido apenas um contato com as mulheres, em uma única 

consulta, limitou a coleta dos dados e dificultou a compreensão de outros. Por outro 

lado, os problemas da população estudada são muito peculiares e nós, enfermeiros, 

não estamos preparados para seu enfrentamento.   

Entretanto, estes  aspectos não devem ser  motivo de abandono do tema 

para estudos futuros, ao contrário, mais estudos e mais enfermeiros deveriam se 

envolver na atenção a estas pessoas, que são fortemente discriminadas pela 

sociedade e pelos profissionais de saúde. 

O enfermeiro que optar por trabalhar com população de rua, deverá 

buscar conhecimentos suplementares à sua formação, pois o maior contingente de 

dificuldades destas pessoas está relacionado a problemas psicossociais, área em 

que sabidamente a formação básica do enfermeiro é falha.  

Por outro lado, é fundamental o trabalho em conjunto com outros 

profissionais, na busca de soluções efetivas e não só paliativas para os inúmeros 

problemas. Na união de forças e conhecimentos, talvez seja possível dar 

esperanças e encontrar caminhos a muitos que estão sedentos de inclusão, ainda 

têm esperanças e sonhos a realizar. Eles são gente e têm direito à cidadania. 

 Ser morador de rua pode significar a escolha de um caminho de 

resistência, uma revolta pessoal, um agir anárquico, ou pode apenas significar um 

processo de marginalização do qual as perspectivas de recrudescimento são 

praticamente inviáveis. 
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Trabalhar com o morador de rua enquanto enfermeiro é assumir o 

compromisso com a saúde dos excluídos, no sentido de conhecer suas reais 

necessidades e de colaborar para fornecer apoio e promover não só o cuidado 

paliativo, mas também a promoção a saúde das pessoas excluídas socialmente. 

No decorrer da pesquisa muitos sentimentos e dificuldades emergiram, a 

frustração pela impotência na resolução dos problemas, a dor compartilhada com 

aquelas mulheres, que no dizer de uma delas “agora é só o pó”. A caminhada foi 

árdua, cheia de espinhos, requereu força, mas foi, sobretudo, gratificante.   
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Anexo A 

 

UNIVERSIDADE GUARULHOS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Declaro que recebi orientação verbal sobre a pesquisa ”Consulta de 

Enfermagem para moradoras de rua” que será realizada com o intuito de melhorar a 

assistência à saúde da mulher e cujo objetivo será estruturar a consulta de 

enfermagem  para mulheres moradoras de rua. 

Está claro para mim que minha  participação no estudo limita-se a aceitar 

que os dados contidos em minha ficha de atendimento sejam utilizados para a 

pesquisa,entendo que nenhuma compensação será oferecida por eu participar e que 

minha assinatura neste documento, por livre e espontânea vontade, significa que 

concordo em agir como sujeito nas atividades de pesquisa. Por este termo ficou-me 

assegurado que as respostas obtidas serão mantidas em sigilo e que a qualquer 

momento posso interromper  minha participação no referido Projeto. Declaro, ainda,  

que  fui  certificada  de que os resultados deste trabalho poderão ser publicados ou 

utilizados em estudos futuros e que não há riscos para minha pessoa nas atividades 

a serem desenvolvidas.  

 

_____________________________  _________________________ 

Nome da participante      Assinatura da participante ou 

             Polegar 

RG________________________ 

 

_____________________________________ 

Luciana R. Tiradentes 

Pesquisador Responsável – COREN :0108789 

 Telefone- (011)  95795334 
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HISTÓRICO DE ENFERMAGEM 
 

1. ENTREVISTA  
Identificação                                                            Número de Registro_____ 

Nome:___________________________________________________________ 

Idade: ____________estado civil:________raça__________________________ 

Escolaridade: _______________________Procedência:____________________ 

Profissão_________________________________________________________ 

Ocupação Atual  ____________________Tempo de moradia na rua_________ 

Local de moradia__________________________________________________ 

Endereço ( se houver)______________________________________________ 

Família: Tem filhos(  ) não  (  ) sim  Quantos vivos___________________________ 

___________________________________________________________________ 

Com quem vivem:_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

1.2 DOMÍNIOS E CLASSES 
Domínio 1-  Promoção da saúde: 
1-Para você, como está a sua saúde? 

Muito Boa (    )   Boa  (     )    Regular (     )    Ruim (     ) 

2- Você  tem algum destes  problemas de saúde ?     

Hipertensão    Sim  (   )          Não (    )             Não Sei (   ) 

Diabetes        Sim  (   )          Não (    )             Não Sei (   ) 

Tuberculose    Sim  (   )          Não (    )             Não Sei (   ) 

Câncer de mama  Sim  (   )          Não (    )             Não Sei (   ) 

Hanseníase    Sim  (   )          Não (    )             Não Sei (   ) 

Anemia            Sim  (  )           Não (    )             Não Sei (   ) 

DST                                            Sim  (   )          Não (    )             Não Sei (   ) 

Qual DST:_________________________________________________________ 

Outras moléstias________________________________________________ 

3-Você fuma ?       não (    ) sim(   )     n.º de cigarros p/ dia  ______________ 

4-Usa algum tipo de Droga      Não (  )     Sim (   )  Tipo________________  

Procurou auxílio para parar?  Sim (    )  Não (   ) onde _________________ 

4.a-  Faz uso de bebida alcoólica? Não (     )  Sim (    )  tipo_____________ 

5- Você toma algum remédio?   Não (    )  Sim (   )  
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Qual ________________________________________________________ 

6-Você sabe para que serve esse remédio   Não (   )  Sim (   ) 

7- Para que? __________________________________________________ 

8- Como você toma esse medicamento? 

_____________________________________________________________ 

9-Quem prescreveu? ____________________________________________ 

10- Você já tomou alguma vacina?  Não (   )  Não Sei (      )   Sim (   )  Qual? 

10 (a) Você tem carteira de vacina Não (    )  Sim (    )  

 

    Vacinas Tempo 

Hepatite B  

Hepatite A  

Dupla Adulta (Dt) ( Tétano)   

Anti gripal  

Anti-pneumocócica  

Sarampo/Caxumba/Rubéola  

Rubéola  

 

11- Você sabe o que é Papanicolaou? Sim (  ) Não (  )   

12- Você já fez?________________  Quando foi a última Vez?____ 

13- Você sabe o resultado?   Não (    )   Sim (      ) 

14- Qual foi?_____________________________________________ 

15- Você sabe o que é o auto exame das mamas?  Não (    ) Sim (   ) 

16-Para que serve? ________17- Você faz o auto exame ?     Não (    )  sim (     )  

18- Quando você fica doente onde procura ajuda? ________________________ 

19- Você conhece algum posto de saúde ?  Não (     ) Sim (      ) Qual__________ 
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Domínio 2- Nutrição 
20- Quantas refeições faz por dia?________________________________________ 

21- Onde?___________________________________________________________ 

22- O que habitualmente come no: 

Café da manhã _______________________________________________________ 

Almoço_____________________________________________________________ 

Jantar______________________________________________________________ 

23- Como é a sua digestão (Como você se sente depois de comer?) 

_____________________________________________________ 

24- Você costuma tomar água?  Não (    )  Sim (    )   

25- Quanto de água você toma + ou – por dia?  ________________ 

26-De onde é a água que você toma?________________________ 

Domínio 3 - Eliminação 
27-Você tem algum problema para urinar? Não (     )  Sim (   )  

 Incontinência (  )   retenção (     )   Disúria (   )   Polaciúria(   ) 

 Outros_________________________________________________________ 

28-Você evacua todos os dias  Sim (  ) Não (   ) De quantos em quantos dias __ 

29-Você tem algum problema para evacuar?   

   Sangramento (  )   Dor (    )  Fezes líquidas(    ) Endurecidas (   )  

30- Você menstrua?  Não (    )   Sim (    ) Quando menstruou  

pela última vez_____________ 

31- Você tem algum problema durante a menstruação?   Não (   )Sim (    )  

32-Qual? ________________________________________________ 

Domínio 4- Atividade/Repouso 
33- Você tem lugar fixo para ficar na rua?   Sim (   )  Não (   )  

34- Você tem algum lugar para tomar banho? Não(   )Sim(   )  
Onde?______________________ 
35- Você toma banho todos os dias?  Sim (   ) Não (    ) de quantos em quantos dias 
__________________________________________________________ 
36-Onde você dorme? _______________________Como?___________ 

37-Como é o seu sono? Contínuo(   )Interrompido(   )Por quê? __________ 

38- Você se sente descansada quando acorda? Sim( ) Não( ) Por 

quê?______________________________________________________ 

39-Como você faz para se distrair?  Não faço nada (   )  Isto incomoda você ?  

Não (  )  Sim (   ) Fale sobre isto:________________________________ 
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40-Você costuma andar?   Sim (     )  Não (      )  por  quê__________________ 

Domínio 5 (Este domínio será verificado no Exame Físico) 
Domínio 6 – Autopercepção 
41-  Me conte como você é. __________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

42- Você gostaria de ser diferente em alguma coisa? Não(   )Sim(  ) 

Como? ___________________________________________________________ 

 43- Como você acha que será seu futuro? _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Domínio 7 – Relacionamentos de papel 
44-Mora com alguém? Não(    )  Sim(   )  com quem ?________________________ 

45-Com quem você costuma conversar? __________________________________ 

46- Como você consegue o dinheiro para se manter?  

Doação (   )  Trabalho: fixo (  ) temporário(   )  esporádico (    )   

47-Tipo de trabalho; _______________________________ 

48- Tem alguma dificuldade de relacionamento com alguém?  

Não (   ) Sim(  )Com quem?_____________________________________________ 

49 – Por quê?________________________________________________________ 

Domínio 8 – Sexualidade 
50- Você tem um companheiro?  Não (    )    Sim (     )   

51- Tem relacionamento sexual?   Não (    )   Sim(     ) Com quem?_________ 

52-Tem algum problema para ter relação sexual? Não( ) Sim( )  

Qual?_____________________________________________________________ 

53- Você faz alguma coisa para não ter filho ? Não(   ) Sim(  ) O que? 

___________________________________________________________________ 

54- Você se preocupa com uma gravidez?  Não (     ) Sim (     ) 

__________________________________________________________________ 

55-  Você teve ou Tem prurido, corrimento, mal cheiro vaginal?  Não(     )   

Já Teve(    )   Tenho(      ) 

56- Você já procurou ajuda para este problema?    Não(     ) Por quê?__________ 

57- Sim(    ) Onde?__________________________________________________ 

58-Resolveu o problema? Não(   ) Sim (    ) 
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Domínio 9 – Enfrentamento / Tolerância ao estresse 
59- Como é para você  morar na rua?_____________________________ 

___________________________________________________________ 

60- Você sofre ou sofreu  algum tipo de violência?   Não (    )   Sim (      ) 

61- Você quer falar sobre isto? __________________________________ 

___________________________________________________________ 

62- Quando você tem algum problema como você se sente?___________ 

___________________________________________________________ 

63-Como você faz para resolvê-los? ______________________________ 

___________________________________________________________ 

Domínio 10 – Princípios da Vida 
64-Você tem alguma crença? ___________________________________ 

___________________________________________________________ 

Domínio 11 – Segurança/ Proteção 
65- Qual a sua preocupação em relação à segurança estando na rua?___ 

___________________________________________________________ 

66- Como se protege do frio nas noites na rua?______________________ 

____________________________________________________________ 

Domínio 12 – Conforto 
67-Você sente alguma dor? Não (    )  Sim (    )  Que tipo de dor? _______ 

___________________________________________________________ 

68- Você se sente sozinha com freqüência? Não (    ) Sim(     )  

69-Isso a incomoda?  Não (   ) Sim(  ) Você gostaria de falar sobre isto? 
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3- EXAME FÍSICO 

 

 

Peso Altura PA Temp. Pulso 

 

Índice de  Massa Corporal (IMC) : 

 

Função Mental: sem alteração (  ) Não presta atenção as orientações (   )      

Hiperatividade(    )   Apatia (     )    Pensamento Coerente(   )Pensamento  Incoerente 

(     )   Desorientada (    )  Orientação no tempo (    )Orientação no espaço(   ) 

Cabeça: sem alteração (    )  

Sujidade (   )  Lendia(   )  Piolho (    )  Descamação (     )  Cabelos Emaranhados (   ) 

Descamação (  ) Lesões (     ) Tipo ______________________________________ 

Face : sem alteração (    )  

Pele Desidratada (    )  Sujidade (     ) 

Mucosa ocular : Corada (    ) Descorada (    ) Icterícia (     )   Secreção (     )  

Tipo ________________________________________ 

Acuidade visual  Boa (     ) Deficiência (     ) 

Nariz:  sem alteração (    )   Sujidade(     ) Obstrução (     ) Lesão (   ) Tipo 

______________________ 

Acuidade Olfativa Boa (      ) Deficiente (      ) Dor (     ) Local _________________ 

Boca : sem alteração (    )  

Mucosa Lesão (   ) Tipo ________________________________________________ 

Dentes Sujidade (     ) Cárie (     ) Falha de dentes __________________________ 

Halitose (     ) Prótese (     ) Língua saburrosa (     )  

Pescoço: sem alteração (    )  

Gânglios (    )  Enfartamento (   ) Movimentação  (    ) 

Tórax: sem alteração (    )  

Ausculta Cárdio- Pulmonar_________________________________________ 

 Mamas : sem alteração (    )  

Simétricas (  )   Assimétricas (     ) Secreção  (      ) Lesão (      ) Tipo ___________ 
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Nódulos : Não (     ) Sim (    )  MD (    ) ME (  ) Quadrante _____________________ 

Gânglios____________________________________________________________ 

Rede de Haller (    ) 

Membros Superiores: sem alteração (    )  

Musculatura : Eutrófica (  ) Distrófica (   ) Edema (   )  Lesões (   )  Tipo _________ 

MID(    ) MIE (  )   Varizes (    )  

Mãos Hidrata (    ) desidratada (   )  Lesão Tipo _____________________________ 

Unhas Sujidade (    ) Compridas (    ) Lesões (    ) Tipo _______________________  

Abdome: sem alteração (    )  

Globoso (     )   Plano (    )   Flácido (     )   Doloroso(    )  Distendido (     ) 

Gravidez : Altura uterina ___________Cicatriz______________________________ 

DUM ________________  DPP____________    

Membros Inferiores: sem alteração (    )  

Edema (   )  Lesões (   )  Tipo _______________________________MID(    ) MIE (  ) 

Varizes (    )  

Marcha : sem alteração (    )  Claudicação (    )  Dificuldade de Movimentação (    )   

Outros ______________ 

Pés: sem alteração (    )  Sujidade (    )  Calosidade(    )  Lesão (    )Tipo __D(   )E (   ) 

Unhas Sujidade(      ) Compridas (      )  Lesão (    ) Tipo ________________ 

Tórax Posterior: sem alteração (    )  

Simetria(    )  Lesão (     ) tipo _____________________ 

Genitais Externos : sem alteração (    )  

Sujidade (     )  Lesões (     ) Tipo ____________ Corrimento_________________ 

_________________________________________________________ 

Prurido (    ) Gânglios (     )   

Observações do examinador __________________________________________ 

Examinador ___________________________________Data_________________ 
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RETORNO DE ENFERMAGEM 

 

 

Nome_______________________________________número do registro____ 

 

Data 

 

Peso PA Temp Pulso 

     

Evolução 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Diagnóstico de Enfermagem  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Condutas  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Examinador _______________________________________Data:_____________
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ANEXO  D 

 

 

LEI N. 12.316 - DE 16 DE ABRIL DE 1997  

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade do poder público municipal a prestar atendimento à 

população de rua na Cidade de São Paulo.  

 

(Projeto de Lei n. 207/94, da Vereadora Aldaíza Sposati)  

 

Nelo Rodolfo, Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, faz saber que a 

Câmara Municipal de São Paulo, de acordo com o § 7º do artigo 42 da Lei Orgânica 

do Município de São Paulo, promulga a seguinte Lei:  

 

Art. 1º O poder público municipal deve manter na Cidade de São Paulo serviços e 

programas de atenção à população de rua garantindo padrões éticos de dignidade e 

não violência na concretização de mínimos sociais e dos direitos de cidadania a 

esse segmento social de acordo com a Constituição Federal, a Lei Orgânica do 

Município de São Paulo e a Lei Federal n. 8.742, de 7 de dezembro de 1993 

(LOAS):  

 

I - a atenção de que trata o "caput" desse artigo exige a instalação e a manutenção 

com padrões de qualidade de uma rede de serviços e de programas de caráter 

público direcionados à população de rua que incluam desde ações emergenciais, a 

atenções de caráter promocional em regime permanente;  

 

II - a ação municipal deve ter caráter intersetorial de modo a garantir a unidade da 

política de trabalho dos vários órgãos municipais;  

 

III - a população de rua referida neste artigo inclui homens, mulheres e crianças 

acompanhadas de suas famílias.  

 

Art. 2º Os serviços e programas direcionados à população de rua de que trata esta 
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Lei serão operados através de rede municipal e/ou por contratos e convênios de 

prestação de serviços com associações civis de assistência social.  

 

§ 1º O convênio entre associações civis sem fins lucrativos e a rede governamental 

tem como característica a complementariedade na prestação de serviços à 

população e o caráter público do atendimento.  

 

§ 2º O funcionamento dos serviços e programas aludidos no artigo 4º da presente 

Lei implica em múltiplas formas de parceria entre o poder público municipal e as 

associações civis sem fins lucrativos possibilitando o uso de áreas, equipamentos, 

instalações, serviços e pessoal em forma complementar para melhor efetivar a 

política de atenção à população de rua.  

 

Art. 3º A atenção à população de rua deve observar os seguintes princípios:  

 

I - o respeito e a garantia à dignidade de todo e qualquer ser humano;  

 

II - o direito da pessoa a ter um espaço para se localizar e referir na cidade, para ter 

um mínimo de privacidade como condição inerente à sua sobrevivência, existência e 

cidadania;  

 

III - a garantia da supressão de todo e qualquer ato violento e de comprovação 

vexatória de necessidade;  

 

IV - a não discriminação no acesso a quaisquer bens e serviços, principalmente os 

referentes à saúde, não sendo permitido tratamento degradante ou humilhante;  

 

V - subordinar a dinâmica do serviço e garantia da unidade familiar;  

 

VI - o direito do cidadão de restabelecer sua dignidade, autonomia, bem como sua 

convivência comunitária;  

 

VII - o exercício cidadão de participação da população, por meio de organizações 

representativas, na proposição, e no controle das ações que lhes dizem respeito;  

 



Anexo D - 86 86

 

VIII - garantir a capacitação e o treinamento dos recursos humanos que operam a 

política de atendimento à população de rua.  

 

Art. 4º A política de atendimento à população de rua compreende a implantação e 

manutenção pelo poder público municipal nos distritos da Cidade de São Paulo, dos 

seguintes serviços e programas com os respectivos padrões de qualidade:  

 

I - Abrigos Emergenciais com provisão de instalações preparadas com recursos 

humanos e materiais necessários para acolhida e pernoite no período de inverno 

para população de rua, fornecendo condições de higiene pessoal, alimentação, 

vestuário, guarda de volumes e serviços de referência na cidade;  

 

II - Albergues com provisão de instalações preparadas com recursos humanos e 

materiais necessários para acolhida e alojamento de pessoas na cidade em 

tratamento de saúde, imigrantes recém-chegados, situações de despejo, desabrigo 

emergencial e mulheres vítimas de violência, com funcionamento permanente 

fornecendo condições para higiene pessoal, alimentação, guarda de volumes, 

serviços de documentação e referência na cidade;  

 

III - Centros de serviços com oferta de locais preparados com recursos humanos e 

materiais para oferecer durante o dia à população de rua alimentação, condições de 

higiene pessoal, cuidados ambulatoriais básicos, serviços de referência na cidade e 

estacionamento de "carrinhos", quando for o caso;  

 

IV - Restaurantes Comunitários com provisão de instalações localizadas em locais 

centrais preparadas com recursos humanos e materiais para oferta de alimentos a 

baixo custo à população de rua;  

 

V - Casas de Convivência com oferta de espaços preparados com recursos 

humanos e materiais para promover: convivência, socialização e organização grupal, 

atividades ocupacionais, educacionais, culturais e de lazer, assim como condições 

de higiene pessoal, cuidados ambulatoriais básicos, alimentação, guarda de 

volumes, serviços de documentação e referência na cidade;  
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VI - Moradias Provisórias com provisão de instalações, próprias ou locadas, com 

capacidade de uso temporário por até 15 pessoas moradoras de rua e em processo 

de reinserção social;  

 

VII - Vagas de Abrigo e Recuperação com oferta de vagas em serviços próprios ou 

conveniados que atendam pessoas moradoras de rua em situação de abandono e: 

em tratamento de saúde; portadoras de moléstias infecto-contagiosas, inclusive 

portadoras de HIV; idosos; portadores de doença mental; portadores de deficiência;  

 

VIII - Soluções Habitacionais Definitivas com oferta de alternativas habitacionais que 

atendam pessoas em processo de reinserção social e incluam auxílio moradia e 

financiamento de construções em regime de mutirão;  

 

IX - Oficinas, Cooperativas de Trabalho e Comunidades Produtivas com provisão de 

instalações preparadas com equipamentos, recursos humanos e materiais para: 

resgate da cidadania através dos direitos básicos de trabalho; capacitação 

profissional; encaminhamento a empregos; formação de associação e cooperativas 

de produção e geração de renda e manutenção de projetos agrícolas de 

desenvolvimento autosustentado que promovam a autonomia e a reinserção social 

da população de rua;  

 

X - Programas e Projetos Sociais com implantação e manutenção de programas 

assistenciais e preventivos realizados nas ruas através de educadores capacitados 

com pedagogia própria ao trabalho com este segmento de sociedade.  

 

Art. 5º O órgão municipal responsável pela coordenação de política de atenção à 

população de rua deverá manter um fórum para gestão participativa dos programas 

e serviços que interagem na atenção à população de rua da cidade.  

 

Parágrafo único. Comporão este fórum além das secretarias envolvidas, 

representação do legislativo municipal, das associações que trabalham com esta 

população e representantes da população de rua.  
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Art. 6º O orçamento municipal deverá manter atividade específica com dotação 

orçamentária própria e compatível com a política de atendimento referida na 

presente Lei.  

 

Art. 7º O Executivo deverá publicar anualmente no "Diário Oficial" do Município o 

censo da população de rua de modo a comparar as vagas ofertadas face às 

necessidades.  

 

Art. 8º O poder público municipal regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) 

dias definindo as competências dos vários órgãos municipais respeitados os 

princípios de ação contidos no artigo 3º, bem como estabelecerá os padrões de 

qualidade dos serviços e programas especificados no artigo 4º. 
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Anexo E  

Consulta de Enfermagem 

 
Registro  34   R.L.O, 33, solteira, 2ªsérie, procedente do Balneário de Camboriú-SC, 

doméstica, desempregada há dois anos, está em situação de rua em SP há 15 dias 

costuma ficar na Praça São Francisco, tem dois filhos um menino de 10 anos que 

está morando com a avó paterna em Curitiba e seu ex-marido, e uma filha de 2 anos 

e 8 meses da qual ela perdeu a guarda para sua irmã porque foi encontrada em 

Joinvile pedindo esmola na rua e o Juizado de Menores não permitiu.  

Considera que sua saúde é regular, atualmente tem queixa de esbranquiçado e dor 

de dente. Tem algumas ausências dentárias que à incomodam. Fumante de 20 

cigarros/dia há mais de 20 anos, atualmente pela situação em que se encontra está 

bebendo bastante e qualquer pessoa aceita o convite para beber ela aceita. No 

início da consulta estava apreensiva mas com alguns minutos se sentiu a vontade 

em se abrir e falar: “ Vou te contar minha história pela primeira vez me abro com 

alguém desde que sai de casa. Sai de casa porque não agüentava mais minha mãe 

sempre me negando amor e meu pai sempre me cobrando que eu procurasse 

emprego sendo que sempre consegui tudo no “mangueio” (pedindo esmola) e nunca 

tinha deixado faltar nada para minha filha. Ficava no “mangueio” com ela desde 

recém-nascida andando por várias cidades próximas do Balneário Camboriú e 

conseguia tudo porque as pessoas ajudam é só ter jeito para pedir. Isso fazia minha 

filha sofrer muito e creio que ela tem raiva de mim por eu ter feito ela sofrer tanto 

assim. Até que um dia eu estava no “mangueio” em Joinvile e fui pega pelo Juizado 

e perdi a guarda da minha filha e como eu tenho família preferi que minha filha 

ficasse com minha irmã e isso para mim foi a pior coisa que aconteceu eu ter 

perdido  minha filha e ver ela chamando outra pessoa de mãe. Foram duas 

decepções seguidas, a primeira com a separação do pai dela que me deixou sem 

cabeça para trabalhar e aí acontece isso com minha filha. Decidi então pagar meus 

pecados vindo para SP de carona e ficar na rua e também vou dar uma lição na 

minha família que vão ficar achando que eu morri, quero demorar um bom tempo 

para ligar para minha mãe, depois que eu perdi minha filha, ela me ofereceu para 

ficar na casa dela sendo que antes não deixava porque morre de ciúmes do seu 

marido comigo e outra porque minha filha incomoda, o que adianta oferecer a casa 
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dela agora que minha filha não é mais minha. Acredito que minha filha nunca mais 

vai me querer e que eu não posso pegá-la de volta. Na rua várias pessoas tentam 

me ajudar, me encaminhar para albergue, falam que eu sou bonita e não preciso 

disso, já aconteceu de um homem querer me levar para casa dele, mas eu não 

quero; vou ficar na rua até pagar meus pecados. Tenho dois amigos na rua que me 

protegem o tempo todo, não tenho relação com nenhum, é amizade, eles não sabem 

da minha história e peço para eles não ficarem falando meu nome para ninguém que 

é a única coisa que eles sabem de mim,  meu nome. Não acho ruim ficar na rua 

porque sempre que preciso de algo como cobertor, eles me ajudam. Eu acredito que 

quanto mais eu sofrer mais eu vou ficar livre dos meus pecados. Se alguém passa 

por mim na rua e fala vamos tomar uma eu não penso, vou e encho a cara e não sei 

ainda como não cai nas drogas, mas isso eu não quero para mim. Na rua eu vejo 

muitas mulheres loucas falando sozinhas, gritando. Será que um dia eu posso ficar 

assim? Não, não. Eu tenho momentos desde que perdi minha filha que fico 

pensando, pensando e não consigo fazer nada perco o juízo e por isso que não 

tenho cabeça para trabalhar. Sou uma pessoa que nunca vou ao médico posso estar 

morrendo que eu nunca quero ir, “danisse” minha saúde.  

Não faz uso de remédios e só se recorda de ter tomado vacina quando 

criança, não possui carteirinha. Não sabe para que serve o papanicolaou e realizou 

uma vez na sua última gravidez e diz que o resultado foi normal. Refere que nunca 

foi ao médico em SP e em SC só ia ao posto para pegar preservativo. 

Faz de 2 a 3 refeições por dia nos albergues e na rua quando ganha. 

Come arroz, feijão, carne e salada quando tem, as vezes ganha lanche de 

madrugada na rua. Gosta de tomar água e costuma em média ingerir um litro/dia dos 

caminhões pipa que passam na praça, pede em bares também. Afirma que há algum 

tempo vem apresentando dor na bexiga para urinar e incontinência urinária quando 

tosse. Evacua todos os dias. Sua última menstruação foi em junho e não se recorda 

da data. Toma banho todos os dias em albergues e dorme mal porque pensa muito 

em sua filha, sempre se sente cansada quando acorda. Gosta de ler, escrever e 

passear para se distrair e costuma andar muito durante o dia. 

Se sente uma pessoa rejeitada e difícil, carente e sem carinho. Gostaria de ser 

diferente no cabelo, gosta de cabelo crespo e o seu é liso. Não pensa no futuro e 

quer muito pagar seus pecados. Atualmente está com dois amigos na rua que 

conheceu e costuma conversar muito com eles. Não tem fonte de renda, o dinheiro 
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que consegue é de doação no “mangueio”. Tem dificuldade de relacionamento com 

sua sogra que está com seu filho de 10 anos, por causa do filho. Atualmente não 

tem relação sexual, mas gostaria de ter disponível camisinha e anticoncepcional 

para evitar filhos caso aconteça algum encontro. 

Considera que é muito difícil morar na rua, pois ocorre altos e baixos, nunca sofreu 

violência e pensa muito na sua filha, acredita que para resolver seus problemas tem 

que dar a volta por cima que assim consegue tudo que quer. Acredita em Deus, mas 

não tem religião. Seu maior medo nas ruas é de violência, estupro e roubo. A sua 

maior dor é ter perdido a filha. Se sente sozinha por saudades da filha e ninguém 

preenche o lugar da criança. P.A. 100x80. Não quis realizar o exame físico porque 

estava no horário do almoço e porque refere que não tem problema. 

Observações do examinador: Demonstrou muita resistência no início da consulta, 

mas conseguiu se expressar muito bem, olha nos olhos ao falar e se sentiu aliviada 

por conversar com alguém. Demonstra muita resistência quanto a encaminhamento 

médico porém no final da consulta foi orientado e aceitou a orientação de procurar a 

UBS Humaitá para iniciar o tratamento com anticoncepcional e realizar 

papanicolaou. Na tentativa de procurar um albergue para dormir foi bem resistente 

devido há idéia fixa de pagar seus pecados na rua. Quanto a possibilidade de 

procurar sua família para dar noticias demonstrou uma certa vontade mas não quer 

agora, quer que eles sofram com sua ausência. Foi orientada para não demorar 

muito para retornar para sua casa porque a distância da sua filha não está lhe 

fazendo bem, e que ela está em depressão e precisa de ajuda de um profissional 

que também atende na UBS Humaitá (psiquiatra), demonstrou uma certa resistência 

quanto a esse profissional. Foi encaminhada ao dentista da UBS Humaitá.  

 

 

Examinador: Luciana R. Tiradentes            Data: 13/07/06 
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Consulta de Enfermagem 

 
Registro  38  A.F.A, 60, divorciada, branca, graduada em Ciências Sociais, 

procedente de SP zona central, profissão assessora técnica de recursos humanos 

da Sabesp trabalhou também na coordenação de pesquisa científica da USP 

vinculada a Cubatão, está há 10 anos aposentada, e em situação de rua há 3 anos 

devido ao vício de jogo e por querer se afastar do pai, por não suportar a idéia de 

vê-lo morrer resolveu sair de casa. Tem uma filha de 34 anos que mora no Rio 

Grande do Sul. Já passou por vários albergues em SP e atualmente está no 

Albergue Pedroso há um mês e meio. 

Afirma que sua saúde está regular, faz tratamento de fibromialgia desde 1992, e é 

jogadora Patológica há 11 anos, seus últimos exames de sangue, há 7 meses, 

revelaram que o colesterol está alto, e apresenta episódios de hipoglicemia ligados 

ao uso de amitryl, há 2 meses está apresentando inapetência e iniciou uso de 

Complexo B, fumante há 49 anos de 40 à 50 cigarros/ dia, foi alcoolista mas refere 

que migrou do álcool para o jogo desde 1991. 

Faz uso de Fluoxetina 3 cp dia, Clonazepan 2mg/dia e Amitryl 1cp/dia refere que 

todos esses medicamentos são para depressão e o amitryl é também para 

fibromialgia, o médico que prescreveu é o Dr. Ronaldo (clínico Geral) da 

UND(unidade de atendimento a dependentes-Pinheiros), nesta unidade ela faz 

acompanhamento com o psiquiatra Dr. Carlos que prescreve os medicamentos, e 

com duas psicólogas, Miriam que faz terapia individual de 2ª e 5 ª feira, e a Cátia 

que faz terapia de grupo para mulheres oferecendo apoio. Porém quando ela tem 

problema de dores no corpo e está com dinheiro, vai aos bingos e não faz o 

tratamento adequadamente. 

Lembra-se que foi vacinada porque sua mãe cuidava desta parte, mas diz não ter 

carteirinha, não se recorda da data da última vacinação e nem qual vacina tomou. 

Sabe para que serve o papanicolaou e já realizou, mas  foi mais ou menos há um 

ano atrás e não buscou o resultado, sabe para que serve o auto-exame da mama 

mas não realiza. Conta que em 1990 teve um nódulo pequeno na aréola da mama 

direita que não foi palpável ao exame físico.  

Quando fica doente procura a UBS Paula Souza na avenida Dr.Arnaldo e 

refere que há um bom atendimento à população de rua, e a UBS Humaitá onde está 
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querendo realizar tratamento dentário, apresenta várias ausências dentárias, e 

cáries e bastante tártaro devido ao uso do cigarro. 

Realiza de 2 a 3 refeições por dia, às vezes perde o café da manhã por ficar 

dormindo. Costuma fazer suas refeições em albergues e gosta de comer doce na 

confeitaria porque sempre tem hipoglicemia. Quando questionada se essa 

hipoglicemia foi checada através de exames ela diz que não, mas ela acha que deve 

ter porque se sente muito fraca e quando come doce melhora e que isso é efeito 

colateral do amitryl que ela leu sobre isto.  

Costuma ter uma alimentação balanceada arroz, feijão, salada e legumes 

que ela acredita ser em pouca quantidade, costuma comer pouca carne porque não 

gosta muito. Sente-se bem após o almoço porém tem muito sono. Devido as suas 

dores no corpo sente necessidade de se deitar, mas no albergue não é permitido 

descansar durante o dia, ela me pediu para tentar com a assistente social essa 

liberação, solicitei que ela trouxesse um atestado médico explicando a situação para 

que eu verificasse com a Assistente Social a possibilidade. Costuma tomar em 

média menos de um litro de líquidos/dia, água da torneira. 

Refere que há algum tempo vem apresentando incontinência urinária quando tosse 

e que está sendo um incômodo por ficar com mal cheiro. Tem dificuldade para 

evacuar, dor, fezes endurecidas, fica até dois dias sem evacuar ou às vezes até 

mais refere que é um efeito colateral do amitryl. Menopausada há 20 anos refere que 

realizou reposição hormonal por volta de 1990 a 1998. Tem lugar fixo para ficar na 

rua e toma banho no albergue, porém existem dias que devido a depressão não tem 

vontade de tomar banho. Geralmente tem o sono contínuo, mas às vezes tem 

insônia e sempre se sente cansada devido sua doença. 

Afirma que sua melhor distração é jogar bingo e que os salões de bingo lhe 

fascinam, mas que antes de ser viciada em jogo gostava de ler, ir ao teatro e receber 

visitas em casa. Costuma andar no máximo 1 km por dia porque sua dor aumenta se 

ela caminha mais que isso. “Antes da depressão eu era uma pessoa alegre, 

carinhosa, hoje sou uma pessoa triste e solitária. Porém não tenho vontade de ser 

diferente em nada”. Acredita que seu futuro vai ser triste e solitário. 

Não costuma conversar com ninguém só com um amigo de jogo que é bastante 

entendido de jogo e não gosta de falar assuntos pessoais, somente de jogo, às 

vezes acabam conversando algo pessoal mas muito pouco, gosta de conversar com 

suas terapêutas. Tem uma renda mensal de R$ 1,500 mês, entretanto, por ser 
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jogadora compulsiva gasta todo o dinheiro que ganha em jogo porque diz ser 

condicionada a isso e que já melhorou um pouco desde que está na terapia mas que 

esse processo é muito demorado, refere que só consegue pensar em jogo e mesmo 

quando perde quer continuar jogando. 

Além de ganhar essa aposentadoria que acaba gastando tudo com bingo, 

vai para rua e consegue muita esmola, até mais do que quem realmente precisa 

porque ela tem uma boa conversa e as pessoas ajudam. Tem dificuldade de 

relacionamento com sua única filha que atualmente mora no Rio Grande do Sul com 

o marido e refere que existe uma incompatibilidade entre as duas. Não tem 

companheiro desde seu divórcio disse que não quer mais se relacionar. Menciona 

que tem corrimento vaginal, em pequena quantidade odor fétido, cor amarela. 

Oriento a procurar o ginecologista na UBS Humaitá para realizar o papanicolaou e 

mamografia. 

Segundo ela a sua opção de morar na rua é uma opção maluca de uma 

cabeça maluca, porém é uma rica experiência porque se ela tivesse anotado tudo 

que já passou até hoje poderia escrever um livro sobre isso. Não tem nenhuma 

preocupação em relação há segurança porque foi uma opção maluca mais foi uma 

opção sua. A sua maior dor é ser viciada em jogo e não conseguir se recuperar. 

Sente solidão com freqüência, mas prefere não falar sobre.  

 

PA 110/80     Altura  160 cm       Peso  66kg     Temp. 36,2     Pulso   76 

 

IMC: 27,2(acima do peso ideal) 

 

 

Função mental sem alterações, pensamento coerente, orientada no tempo e espaço. 

Cabeça sem alterações, pele hidratada mucosa ocular e oral normal, ausência de 

alguns dentes, presença de tártaro e cáries , usa óculos de grau devido a miopia, 

mas há muito tempo não faz retorno no oculista, oriento a ir ao oftalmologista da 

UBS Humaitá. Ausculta cárdio- pulmonar normal, apresenta tosse seca devido ao 

uso do cigarro. Mamas sem alterações apesar da história de nódulo mamário, 

mamas simétricas e sem secreção à expressão. MMII musculatura eutrófica,  

presença de varizes porém não relata dor local. Tem muita queixa de dores 

localizadas causas pela fibromialgia, diz que são dores terríveis, unhas das mãos e 
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pés limpas. Genitálias não foram examinados, se negou porque ainda não havia 

tomando banho. 

 

Observações do Examinador: Muito colaborativa e comunicativa durante toda a 

entrevista, conversa olhando nos olhos, vocabulário bastante rico e  diferenciado, 

demonstra um perfil manipulador e personalidade forte em afirmar que consegue 

tudo que quer porque sabe conversar e convencer as pessoas. Está em um 

momento muito difícil no albergue que está atualmente porque tem muito sono 

durante o dia e não a deixam descansar por existir normas a serem cumpridas. 

Oriento a conversar com a assistente social e solicitar uma transferência para uma 

casa de idosos visto que ela tem uma aposentadoria e facilitaria seu repouso. 

Oriento a procurar o ginecologista devido ao corrimento vaginal e a incontinência 

urinária, papanicolaou, controle hormonal, mamografia, oftalmologista para 

verificação da acuidade visual, vacinação adequada com a devida documentação e  

também dentista na UBS Humaitá, onde sempre costuma freqüentar e tem o cartão 

SUS. Realizar o teste de glicose para verificar com um Clínico Geral se os sintomas 

que ela descreve são realmente hipoglicemia. Oriento  quanto à necessidade do 

aumento da ingesta hídrica e a importância de comer legumes e verduras na 

melhoria da constipação intestinal. 

 

Antes de vir para rua morava em casa aluguel no Higienópolis com seu pai e essa 

história que contou que não suportaria ver o pai de 92 anos morrer e esse foi o 

motivo e a razão da sua saída de casa, é uma historia que ela não quis entrar em 

detalhes. 

 

 
Examinador: Luciana R. Tiradentes            Data: 13/07/06 

 

 

 

 

 


