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Resumo

Caracterização do problema: A dependência química vem mobilizando o sistema de saúde e ganhando
visibilidade devido à sua complexidade. Há estudos mostrando que um dos principais motivos das pessoas
passarem a viver na rua se refere aos problemas de alcoolismo e outras drogas. No Brasil, o termo
“população em situação de risco” expressa mais a situação do sujeito em relação à rua, e não apenas como
“ausência de casa”. O Decreto presidencial n° 7179/2010 juntamente com outros planos voltados às drogas,
formam ações que o Ministério da Saúde tem buscado para intervir nas causas e efeitos do consumo de
drogas pelos usuários na rua, sua principal população-alvo são crianças, adolescentes e jovens moradores
de rua em situação de vulnerabilidade e risco. As Portarias nº 122 e 123, de 25/01/12, alteram o nome
Consultório de Rua, para Consultório na Rua, fazendo assim com que as equipes do consultório na rua (eCR)
integrem o componente atenção básica da Rede de Atenção Psicossocial e desenvolvam ações de Atenção
Básica, devendo seguir os fundamentos e as diretrizes definidos na Política Nacional de Atenção Básica.
Descrição da experiência: As eCR desempenham suas atividades in loco, de forma itinerante, desenvolvendo
ações compartilhadas e integradas às Unidades Básicas de Saúde e, também com outras equipes, de acordo
com a necessidade do usuário. Baseado nessa premissa, o Programa de Educação Tutorial (PET) Redes de
Atenção Psicossocial da UNIPAMPA, atua juntamente com o Consultório na Rua, através do grupo de estudos,
com o intuito de colaborar com a formação dos profissionais. Além das leituras, a troca de experiência entre
profissionais é um fator relevante para o desenvolvimento das ações nas ruas. O grupo iniciou em maio de
2013 e tem a participação de cinco bolsistas PET, além do preceptor. Efeitos alcançados: A equipe é o
principal instrumento do Consultório na Rua, tendo o papel de assegurar a integralidade da assistência, por
meio da multidisciplinaridade no cuidado do individuo, por isso o resultado esperado é a qualificação desses
profissionais para qualificar a assistência aos usuários. Recomendações: Acredita-se na importância dos
grupos de estudo, pois permite a reflexão das práticas, além da atualização dos conhecimentos e troca de
experiências. Compreende-se esta atividade como uma ação de educação permanente em saúde, pois tem a
potência de transformar práticas profissionais no sentido de qualificar a atenção aos usuários.
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