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sido implantados, com vistas à potencialização das experiências comunitárias no SUS, 
sob a lógica da redução de danos.  

O baixo índice da procura e de acesso aos serviços da rede pública, 
principalmente pela população usuária de álcool e outras drogas em situação de extrema 
vulnerabilidade e riscos, justifica a implementação de intervenções biopsicossociais 
mais efetivas e integradas in loco.  

Por isso mesmo, o Ministério da Saúde instituiu o Plano Emergencial de 
Ampliação do Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool e Outras Drogas (PEAD 
2009-2010, Portaria/MS nº 1.190, 04 de junho de 2009), cujas diretrizes são: o direito 
ao acesso ao tratamento, a redução da lacuna assistencial, o enfrentamento do estigma, 
da qualificação das redes de saúde, da adoção da estratégia de redução de danos e do 
reconhecimento de determinantes sociais de vulnerabilidade, risco e padrões de 
consumo.  

O PEAD tem como principal objetivo contribuir para a ampliação do acesso 
aos cuidados de saúde da rede SUS para usuários de álcool e outras drogas, implementar 
intervenções em contexto de rua com a articulação de diferentes redes de atenção em 
álcool e outras drogas. Sua principal população-alvo são crianças, adolescentes e jovens 
moradores de rua em situação de vulnerabilidade e risco  

O Ministério da Saúde, em conjunto com outras políticas sociais, por meio das 
ações previstas no Plano Integrado de Enfrentamento do Crack e outras Drogas 
(PIEC/2010, Decreto nº 7.179, 20 de maio de 2010), busca intervir nas causas e efeitos 
do consumo de álcool e outras drogas, oferecendo cuidados de atenção com base na 
perspectiva da redução de danos sociais e à saúde. Investimentos e estímulos às 
estratégias de redução de danos nos cuidados integrais voltados para o uso abusivo de 
álcool e outras drogas foram oferecidos, como os Projetos de Consultórios de Rua do 
SUS.   

 
3 - Breve Histórico dos Consultórios de Rua  

 

O Consultório de Rua é uma experiência que surgiu no início de 1999, em 
Salvador, na Bahia, realizada pelo Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas – 
CETAD, instituição criada como extensão da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA). O projeto foi idealizado pelo Prof. Antônio Nery Filho no 
início dos anos noventa, como uma resposta ao problema das crianças em situação de 
rua e uso de drogas.  

Foi somente no início de janeiro de 1999, entretanto, que o projeto foi 
concretizado pela primeira vez, a partir de uma parceria com a Prefeitura Municipal de 
Salvador. Durante os oito anos seguintes a experiência foi possível com apoio 
financeiro de outras instâncias governamentais, como o Ministério da Saúde, Secretaria 
Nacional Sobre Drogas - SENAD, Secretaria de Combate à Pobreza e Secretaria do 
Trabalho e Ação Social do Governo do Estado da Bahia (OLIVEIRA, 2009).  

Em maio de 2004 o Consultório de Rua foi implantado no primeiro CAPS AD 
de Salvador, seguindo até dezembro de 2006. Tanto o CETAD, de natureza 
ambulatorial, quanto o CAPS AD, caracterizado como um espaço de permanência diária 
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permitem uma avaliação do funcionamento do Consultório de Rua na arquitetura da 
rede institucional de serviços para usuários de álcool e outras drogas. O trabalho 
articulado com o CAPS AD demonstrou que a retaguarda do Consultório de Rua 
favorece o fluxo de encaminhamento e a inserção na rede dos usuários mais 
comprometidos com o uso e em situação de maior vulnerabilidade social.  

Como experiência inaugural, o primeiro Consultório de Rua de Salvador foi 
desenvolvido a partir das premissas desenhadas no seu projeto original. À medida que a 
prática foi acontecendo, ele foi sendo ajustado, sem perder suas características 
essenciais. As especificidades da população e os contextos do trabalho, com 
características tão especiais, foram determinando mudanças que levaram à forma mais 
adequada de a equipe operacionalizar seu funcionamento e, deste modo, também ao 
melhor atendimento às demandas e necessidades dos usuários. Assim, a composição 
multidisciplinar da equipe foi assumindo nova configuração, até se encontrar o conjunto 
de categorias profissionais que possibilitasse mais resolutividade das demandas e maior 
conforto para a equipe no seu modo de atuar. 

A avaliação da experiência ocorrida entre 1999 até 2006 permitiu elaborar uma 
consideração sobre a pertinência deste dispositivo como alternativa para a abordagem e 
atendimento aos usuários de drogas em situação de grave vulnerabilidade social, e com 
maior dificuldade de aderir ao modelo tradicional dos serviços da rede (OLIVEIRA, 
2009). Deste modo, em 2009 o Ministério da Saúde propõe o Consultório de Rua como 
uma das estratégias do Plano Emergencial de Ampliação de Acesso ao Tratamento e 
Prevenção em Álcool e outras Drogas no Sistema Único de Saúde- PEAD, sendo 
incluída também, em 2010, no Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack, com o 
objetivo de ampliar o acesso aos serviços de saúde, melhorar e qualificar o atendimento 
oferecido pelo SUS às pessoas que usam álcool e outras drogas através de ações de rua.  

A experiência do Consultório de Rua de Salvador serve, nesse momento, de 
referência para os novos projetos, consolidando, cada vez mais, o seu lugar na rede de 
atenção para os usuários de álcool e outras drogas que vivem nas áreas de maior risco 
social nos espaços urbanos.  

O panorama de jovens em situação de rua e uso de drogas vivendo sob grave 
condição de vulnerabilidade social, em exposição a riscos à saúde física e psíquica, que 
se repete em diversas cidades, vem sendo observado gradativamente desde as três 
últimas décadas em Salvador. Era notável  a ausência de demanda para atendimento 
especializado de uma grande parcela destes usuários, que dificilmente procurava o 
CETAD/UFBA, um centro de referência para tratamento dos problemas decorrentes do 
consumo de psicoativos na cidade.   

No final da década de noventa, a cidade passou por um grande estímulo para o 
turismo, e a reforma do Pelourinho no Centro Histórico de Salvador marcou este 
momento. Esse espaço no centro da cidade, ao ganhar vida nova com a restauração dos 
casarios centenários, atraiu a visitação pública de inúmeros turistas. Crianças e 
adolescentes em situação de rua também foram atraídas para o local, em busca de 
contatos e possibilidades de ganhar dinheiro com a mendicância em torno dos 
transeuntes que visitavam o lugar (OLIVEIRA, 2009).  



10 
 

A grande movimentação dia e noite mantinha os meninos no local e em outros 
pontos de fluxo turístico da capital. O consumo de drogas já era uma constante no modo 
de vida destes jovens. Contudo, a chegada do crack nesta época aumentou a 
preocupação de técnicos da assistência social da Prefeitura, frente a um aumento da 
gravidade dos riscos e vulnerabilidade observados no dia a dia dos meninos e meninas, 
para manter o uso compulsivo da droga. A Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento 
Social do município buscou uma forma mais adequada de solucionar o problema das 
crianças, sem a alternativa de retirada compulsória dessa população. A partir deste 
contexto histórico foi feita uma parceria com o CETAD/UFBA, com a disponibilização 
de  recursos que puseram  em prática o Consultório de Rua, na tentativa de uma 
aproximação e abordagem mais flexível e adequada a este público específico.  

 
4 – Consultórios de Rua do SUS 

 
4.1 Em que consistem os Consultórios de Rua? 
 

Os Consultórios de Rua constituem uma modalidade de atendimento 
extramuros dirigida aos usuários de drogas que vivem em condições de maior 
vulnerabilidade social e distanciados da rede de serviços de saúde e intersetorial.  São 
dispositivos clínico-comunitários que ofertam cuidados em saúde aos usuários em seus 
próprios contextos de vida, adaptados para as especificidades de uma população 
complexa. Promovem a acessibilidade a serviços da rede institucionalizada, a 
assistência integral e a promoção de laços sociais para os usuários em situação de 
exclusão social, possibilitando um espaço concreto do exercício de direitos e cidadania. 

Sua estrutura de funcionamento conta com uma equipe volante mínima com 
formação multidisciplinar constituída por profissionais da saúde mental, da atenção 
básica, de pelo menos um profissional da assistência social, sendo estes: médico, 
assistente social, psicólogo, outros profissionais de nível superior,  redutores de danos, 
técnicos de enfermagem e educadores sociais. Além desses, eventualmente, poderá 
contar com oficineiros que possam, estrategicamente, desenvolver atividades de arte-
expressão. 

Para o desenvolvimento de suas atividades necessita de carro tipo perua 
(“van”), usado para fazer o deslocamento da equipe profissional e dos materiais 
necessários à realização das ações. O carro, além de transportar a equipe e os insumos, 
tem  a função de se constituir como referência para os usuários. Para isso, a 
caracterização do veículo deve conter sua identificação institucional, com o nome 
Consultório de Rua - SUS marcando a presença do serviço público de saúde. É 
interessante também que seu ’’layout’’ esteja de acordo com a linguagem do público 
que deverá acessar - usuários jovens de substâncias psicoativas em situação de maior 
vulnerabilidade. Há veículos de Consultórios de Rua que foram grafitados ou que 
portam adesivos de símbolos contendo alguma significação para este segmento jovem. 
A idéia é favorecer à clientela traços de identificação com o dispositivo e promover a 
construção de um vínculo desde o primeiro momento. O carro é um dos elementos que 
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podem contribuir para a aproximação inicial e a construção do Consultório de Rua 
como um referencial para os cuidados com a saúde.     

O terceiro aspecto diz respeito a um ponto fixo onde os Consultórios de Rua 
devem se instalar em cada área de atuação previamente definida. Considerando o fato de 
que, em muitos locais escolhidos para a intervenção, a população alvo é flutuante, é 
necessário que se estabeleça um local, dia e hora para os encontros, mantendo-se a 
regularidade da presença da equipe de forma constante, de modo a criar uma referência 
e tornar os contatos mais acessíveis para os usuários.   

Um aspecto de grande relevância do Consultório de Rua é exatamente ser uma 
proposta de clínica na rua, especializada para o atendimento de problemas relacionados 
ao consumo de substâncias psicoativas. A perspectiva de uma oferta programada, tal 
como se modela este dispositivo, implica em ofertar onde ainda não há uma demanda de 
ajuda explicitada. Não havendo as condições prévias estabelecidas, tudo está por se 
fazer. De modo que o ‘’lugar’’ do profissional é construído a partir do momento em que 

se coloca no contexto do trabalho, assim como o ‘’lugar’’ do Consultório de Rua.  
Diferentemente do trabalho dentro de uma instituição, quando é o usuário que 

busca o serviço e cujas condições de atendimento já estão dadas, com toda a ambiência 
ajudando a compor o setting terapêutico, incluindo o lugar que o profissional ocupa na 
organização do serviço, na rua esses ‘lugares’ precisam ser construídos a partir do 

trabalho e da posição em que os profissionais se colocam para os usuários. No seu 
posicionamento, a equipe deve explicitar o propósito da presença do Consultório de Rua 
e quais as características do seu trabalho, diferenciando-o de outras ações desenvolvidas 
na rua, como ações de cunho caritativo. Assim, gradativamente, vai-se demarcando o 
lugar do Consultório de Rua enquanto um dispositivo do campo da saúde. 

 
4.2  Diretrizes dos Consultórios de Rua 

 
-  Constituir-se como dispositivos públicos componentes da rede de atenção 

integral em álcool e outras drogas, que ofereçam ações de promoção, prevenção e 
cuidados primários no espaço da rua a usuários com problemas decorrentes do uso de 
substâncias psicoativas.  

- Priorizar o direito ao tratamento de qualidade a todo usuário de álcool e 
outras drogas, ofertado pela rede de serviços públicos de saúde, assegurando o acesso a 
ações e serviços compatíveis com as demandas dos usuários. 

- Promover ações que enfrentem as diversas formas de vulnerabilidade e risco, 
especialmente em crianças, adolescentes e jovens. 

- Ter como eixo político o respeito às diferenças, a promoção de direitos 
humanos e da inclusão social, o enfrentamento do estigma.  

 - Atuar a partir do reconhecimento dos determinantes sociais de 
vulnerabilidade, risco e dos padrões de consumo, levando em consideração a estreita 
relação entre a dinâmica social e os processos de adoecimento.  

- Assegurar o cuidado no território, na perspectiva da integralidade, do trabalho 
em redes, garantido  uma atenção diversificada aos usuários de álcool outras drogas. 
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- Priorizar as ações dirigidas às crianças e adolescentes em situações de 
vulnerabilidade, haja vista a iniciação cada vez mais precoce do consumo de substâncias 
psicoativas e as graves repercussões do seu uso no desenvolvimento psicossocial dos 
jovens.  

- Considerar a rede social de relacionamento da população alvo, como fatores 
de agravamento ou redução das condições de vulnerabilidade,  isto é, levar em conta 
fatores de risco e de proteção, em cada contexto.  

- Incentivar o trabalho de natureza interdisciplinar e enfoque intersetorial, 
considerando a complexidade que envolve os contextos de vida da população que vive 
em situação de rua, e a necessidade de ações de atenção integral aos usuários de 
psicoativos com tais características.  

- Manter articulação permanente da rede de saúde e intersetorial visando à 
sensibilização dos serviços e profissionais da rede para o acolhimento com qualidade 
aos usuários de drogas em situação de rua. 

- Garantir o alinhamento com as diretrizes da Política para Atenção Integral a 
Pessoas que Usam Álcool e Outras Drogas, do Plano Emergencial de Ampliação do 
Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool e outras Drogas, do Plano Integrado de 
Enfrentamento do Crack, da Política Nacional de Saúde Mental,  da Política Nacional 
de DST/AIDS, da Política de Humanização e da Política de Atenção Básica do 
Ministério da Saúde. 

 
4.3 Quais os princípios que norteiam essa prática?  
 

A universalidade de acesso à saúde, um dos princípios do Sistema Único de 
Saúde – SUS, é um dos eixos éticos que norteiam essa prática. Ao acolher um segmento 
populacional em situação de exclusão social, que se auto-exclui ou que é excluída da 
rede de serviços, o objetivo é intervir inserindo esses usuários na rede SUS e conceder-
lhes o direito à saúde pública, funcionando como porta de entrada no sistema de saúde.  

A integralidade da atenção é assegurada pela multidisciplinaridade da equipe, 
que com seus olhares e saberes plurais pode acolher as demandas de ordem física, 
psíquica e social dos usuários. A clientela atendida pelo Consultório de Rua, pelos 
históricos de vida e pela dificuldade de acessar e ser acessada pela rede formal acumula 
problemas de saúde e relevantes questões pessoais e sociais. A sobreposição de 
problemas acumulados vai potencializar os riscos à saúde psicossocial destes 
indivíduos, de maneira que a oferta de ajuda do Consultório de Rua busca reduzir os 
danos em diferentes vertentes, favorecendo a melhoria da qualidade de vida.  

A equidade, outro princípio do SUS, que visa assegurar ‘’mais aos que têm 
menos’’, busca dar prioridade de atenção aos grupos que vivem em contextos sócio-
econômicos mais desfavoráveis, e por isso, com as piores condições de saúde geral. O 
Consultório de Rua se caracteriza como uma oferta programada na perspectiva da 
integralidade da saúde a um dos segmentos mais fragilizados da sociedade, atendendo 
assim de forma equinâme estes indivíduos. 

Outro eixo ético se refere ao respeito ao modus vivendi da população atendida. 
Não cabe à equipe nenhuma forma de julgamento ou censura moral aos 
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comportamentos dos indivíduos, seja com relação ao uso de substâncias psicoativas 
ilícitas, ou a condutas delinqüentes ou antagônicas à moral e costumes tidos como 
aceitáveis. O papel dos profissionais é exatamente o de acessar um segmento que muitas 
vezes está à margem da rede de saúde e social por temer o estigma e a rejeição. A 
aceitação de cada um destes usuários enquanto sujeitos e o respeito ao lugar que 
ocupam na escala social confere ao Consultório de Rua a possibilidade de construção de 
um vínculo de confiança, base sobre a qual se desenvolverá o trabalho. 

 A redução de danos é estratégia prioritária no atendimento aos usuários, 
respeitando seu tempo e escolha em relação ao consumo das substâncias psicoativas 
utilizadas, buscando reduzir os danos decorrentes sem imposição de condições rígidas 
para seu tratamento. 

Por fim, o trabalho direcionado às crianças e adolescentes deve utilizar uma 
linguagem própria, intermediando a aproximação dos profissionais e a população mais 
jovem através de estratégias lúdicas. O uso de recursos como o teatro improvisado com 
bonecos de fantoches, desenhos e jogos empresta ludicidade à comunicação, 
funcionando como uma ferramenta de trabalho. 

 
4.4 Quais os objetivos do Consultório de Rua? 
 

Seu propósito é oferecer ao segmento de usuários de substâncias psicoativas 
em situação de maior vulnerabilidade a disponibilização de recursos para os cuidados 
básicos de saúde, atendendo-os em seus locais de permanência e encaminhando as 
demandas mais complexas para a rede de saúde. Nesse sentido, uma das suas funções é 
atuar como uma ponte para a população que está à margem do sistema de saúde e 
possibilitar sua inserção na rede. 

Inicialmente pensada como uma estratégia dirigida apenas ao segmento de 
crianças e adolescentes em situação de rua, ela foi ampliada a outras faixas etárias nas 
mesmas condições sociais, sem perder a priorização do público infanto-juvenil.  

O perfil de ‘’em situação de rua’’ engloba todos aqueles que passam grande 

parte do tempo no espaço público, mantendo vínculos precários com a família ou 
aqueles que tomaram o espaço da rua como local de moradia, visto que muitas vezes a 
passagem de uma condição a outra é decorrente de uma gradativa desvinculação que vai 
se processando pouco a pouco ao longo de meses e anos (NEIVA-SILVA; KOLLER, 
2002).   

A proposta do Consultório de Rua é sustentada a partir da equipe mínima, que 
atua fora das paredes da instituição, intervindo em ações de prevenção e cuidados de 
saúde, considerando o conhecimento sobre os problemas, hábitos e condutas de risco 
dos usuários. A equipe mínima formada por profissionais de diversas campos 
disciplinares permitem uma oferta de serviço na perspectiva da integralidade, buscando 
atender aos indivíduos em suas queixas, necessidades e demandas no âmbito 
biopsicossocial. Para isso procura construir uma aproximação cuidadosa no sentido de 
adequar as ações a serem desenvolvidas, priorizando a abordagem a partir do 
estabelecimento de vínculos de confiança, na busca de constituir uma interlocução 
singular com os usuários. Nesse sentido, a tecnologia essencial do trabalho é construída 
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a partir da relação que a equipe mantém com cada indivíduo na rua, privilegiando a 
particularidade de cada um. Os profissionais realizam uma escuta sensível sobre a 
situação atual e as histórias de vida dos usuários, ajudando-os a refletir e tentar 
encontrar caminhos alternativos de acordo com seus desejos.  

O percurso anterior dessa população em relação ao contato com as instituições 
de saúde e sociais muitas vezes se passou através de situações de rejeição devido ao 
estigma e à falta de acolhimento por parte de profissionais da rede, gerando o 
afastamento destes dos serviços formais. O Consultório de Rua apresenta uma proposta 
que procura ultrapassar essa barreira, a começar pelo fato de os profissionais se 
dirigirem a essa população em seu próprio espaço de vida, e abrir um campo de fala, 
ampliando a capacidade de subjetivação dos usuários, considerando a realidade de vida 
desses sujeitos.  

Apesar de, muitas vezes, nos primeiros momentos a equipe ser recebida com 
certa desconfiança por alguns usuários, aos poucos, a regularidade da presença, a 
percepção da atenção qualificada e acolhedora dos profissionais vai abrindo as 
possibilidades de construção de um vínculo de confiança. A partir daí, a própria 
população passa a demandar da equipe cuidados que até então estavam relegados ao 
abandono. Essas demandas são ‘’disparadas’’ a partir da apresentação da proposta e dos 

profissionais, configurando a oferta de serviços de saúde do Consultório de Rua. 
Neste sentido, constitui objetivos do dispositivo a realização de consultas, 

orientações, oficinas de educação em saúde, e encaminhamentos das demandas não 
atendidas in loco, para a rede de saúde do SUS, ações de prevenção de doenças 
infectocontagiosas como as doenças sexualmente transmissíveis, tuberculose, e diversos 
outros cuidados de problemas já instalados. 

 
4.5 Etapas preliminares e  operacionalização do Consultório de Rua  
 

O mapeamento da cidade é a primeira etapa que antecede à operacionalização 
do Consultório de Rua, quando se procura identificar locais onde há uma maior 
concentração de jovens em situação de risco psicossocial e em uso de drogas.  A partir 
da identificação dos locais mais necessitados da intervenção, a equipe escolhe as áreas 
prioritárias para a presença do Consultório de Rua. Outra forma complementar que 
auxilia a escolha das áreas é a interlocução com a rede de saúde e intersetorial, que pode 
sinalizar áreas mais vulneráveis onde se considera a intervenção importante para a 
população alvo.  

A etapa seguinte é a abertura de campo. Nesta etapa se busca identificar as 
lideranças do grupo ou da comunidade, para que, com seu aval, a equipe possa se 
instalar no território sem com isso interferir de forma invasiva no seu espaço de vida. 
Uma vez havendo a aquiescência das lideranças, estas podem influenciar positivamente 
para a receptividade do trabalho pelos membros do grupo ou da comunidade em torno. 
Em conjunto com a comunidade, os técnicos definem um ponto fixo para estacionar a 
Unidade Móvel, criando uma referência de lugar e hora para os encontros periódicos.  

A regularidade da presença do Consultório de Rua sempre no mesmo local e 
horário permitirá às pessoas manter um vínculo com os profissionais, buscando-os 
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sempre que sentirem necessidade. É a partir dessa dinâmica de funcionamento que a 
relação de confiança vai se constituindo, estabelecendo-se de forma gradativa a 
aproximação da clientela, e possibilitando que os mesmos exponham seus problemas e 
busquem ajuda, dando início ao funcionamento cotidiano do Consultório de Rua 
 
4.6  A rotina do Consultório de Rua  
 

A rotina de trabalho do Consultório de Rua divide-se em atividades extracampo, 
com os contatos com a rede de saúde e intersetorial na engenharia das articulações 
interinstitucionais, o acompanhamento de usuários quando se fizer necessário, discussão 
clínica de casos, a elaboração dos diários de campo e relatórios. Além dessas, na rotina 
diária está prevista uma reunião que antecede a ida a campo, com duração de uma (1) 
hora, com a presença de coordenador do Consultório de Rua, o supervisor clínico-
institucional e os técnicos da equipe da área a ser atendida no dia. Neste momento a 
equipe define quais as melhores estratégias de abordagem, um planejamento das 
atividades a serem realizadas no dia, configurando um processo permanente de 
avaliação do processo de trabalho da área. Há ainda a preparação do carro com os 
materiais necessários para a realização das atividades, e em seguida a equipe se desloca 
para a área de trabalho. O carro deve estacionar no local e horário definidos 
previamente nos contatos preliminares com a comunidade da área, e em casos de 
mudança de local é aconselhável que seja de comum acordo, se possível.  

O segundo tipo de atividades são as atividades de campo, que constituem os 
atendimentos aos usuários no seu espaço de permanência. Os atendimentos são 
realizados fora do carro, este servindo como apoio para as atividades e referência 
institucional para os usuários. A equipe deve se colocar disponível, acessando e sendo 
acessada pelos usuários. Os contatos devem ser discretos e receptivos, guiados por uma 
postura acolhedora. Cada profissional desenvolve suas atividades planejadas e de 
acordo com as demandas que se apresentarem no momento. O tempo de permanência 
não é rígido, variando de acordo com as demandas. O período de tempo na rua, ou seja, 
o turno de trabalho deve ser suficiente para o desenvolvimento de atividades de rotina, 
como a distribuição de preservativos, a realização de oficinas de educação em saúde, 
atividades lúdicas, consultas clínicas e seus desdobramentos, tais como orientações e 
encaminhamentos. Os encaminhamentos podem ser entre os profissionais da equipe nas 
interconsultas, ou externos, para os serviços da rede de saúde e intersetorial. Os 
desdobramentos e/ou encaminhamentos externos pendentes devem ficar sob a 
responsabilidade do profissional contatado pelo usuário, respeitando o vínculo 
estabelecido com ele.  

Algumas atividades estratégicas são planejadas como ‘’disparadoras’’ de 

demandas, outras como técnicas de aproximação. Mas o planejamento prévio pode ser 
descartado em função de variáveis não controladas. Nesse caso a equipe deve ter 
flexibilidade e criatividade para se adequar ao que se apresentar ali e propor novas 
alternativas. O contexto da rua é dinâmico e a equipe deve ajustar o trabalho frente ao 
inesperado. 
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Apesar das orientações acima, este não é um trabalho para o qual se estabelece 
um protocolo rígido, ou uma ‘’receita de como fazer’’. Os Consultórios de Rua são 
dispositivos que têm uma estrutura viva,  flexível, que deve adaptar-se a todo instante às 
condições que se apresentam. É um trabalho que segue o contexto mutante da rua, 
sempre dinâmico, que leva a equipe a incorporar uma forma de atuação também 
dinâmica. Por ser uma estrutura viva,  ele é construído cotidianamente, adequando-se às 
condições dos lugares e do momento. 

Embora seja desejável compor uma estrutura mínima de funcionamento para os 
Consultórios de Rua, e há um esforço nesse sentido, a idéia é que esse formato definido 
em algumas premissas não sejam elementos de engessamento do trabalho. Muito ao 
contrário, o que se espera é que, entre os elementos básicos que possam dar uma 
estrutura de funcionamento ao dispositivo, a operacionalização do Consultório de Rua 
mantenha como sua maior e melhor característica a oferta de um serviço que atua ao 
nível de uma interação, onde o eixo pelo qual se processa todo o trabalho é o que 
envolve profissional-usuário em uma relação inter-humana, misturando técnica, teoria e 
sensibilidade humana.  

 
4.7 Como os Consultórios de Rua se articulam com o restante da rede setorial e com a 

intersetorialidade 
 

Os Consultórios de Rua são equipamentos de saúde com potência para 
promover articulações na rede intersetorial, uma vez que, ao atuar na ponta, com um 
público com especificidades tão complexas, com queixas e demandas múltiplas, 
necessitam de aliança com outros setores para dar retaguarda aos encaminhamentos, 
buscando romper o isolamento do setor saúde, construindo efetivamente parcerias 
eficazes e resolutivas, e que de fato atendam às necessidades da população. A 
multidisciplinaridade da equipe pode fazer aumentar o raio da ação que se inicia na 
ponta para o interior da rede de saúde e de outros setores (ainda não podemos dizer que 
há uma ‘’rede intersetorial’’), desde os recursos comunitários (escolas, centros culturais, 
centros esportivos, associação de moradores) existentes na área de atuação do 
Consultório de Rua, de onde procedem os encaminhamentos feitos, acessando também 
os equipamentos de saúde como os PSF, UBS, CAPS, Postos de Saúde, hospitais, etc. 
Assim, através da equipe são articulados serviços nos diversos setores para dar 
conseqüência aos atendimentos in loco, buscando na prática uma ‘’engenharia’’ 

interinstitucional e intersetorial. Dessa forma, os profissionais ‘’provocarão’’ os demais 
serviços da rede intersetorial para que acolham os usuários encaminhados pelo 
Consultório de Rua, dando acolhimento às demandas e resolutividade aos problemas 
apresentados, podendo acompanhar o fluxo de referência e contrarreferência. Com essas 
‘’amarrações’’ interinstitucionais pretende-se potencializar as ações do Consultório de 
Rua através do enredamento/sensibilização dos profissionais dos serviços na ética de 
uma clínica ampliada. 
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4.8  Que municípios devem implantar os Consultórios de Rua ?  
 

Os municípios que apresentam perfil epidemiológico para incluir este 
dispositivo como um equipamento de saúde para usuários de AD excluídos da rede, 
inserindo-os na rede formal de saúde, possibilitando seu acesso para cuidados 
relacionados aos problemas decorrentes do consumo de álcool e outras drogas.   

Como um parâmetro geral, os Consultórios de Rua são indicados para 
municípios com população superior a 300 mil habitantes, o que deve ser visto como 
uma orientação flexível. 


