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RESUMO 
 

O objetivo geral dessa pesquisa consiste em analisar a condição de saúde bucal das pessoas em situação 
de rua do município de Maringá, verificando quais são as suas necessidades, além de verificar o acesso ao 
atendimento odontológico dessa população. Trata-se de uma pesquisa de caráter quantitativo/exploratório 
realizada em duas etapas. A primeira etapa será realizada por meio da análise dos prontuários da 
população em situação de rua (PSR) pertencentes ao município de Maringá, que passaram por consultas 
odontológicas nos últimos 12 meses. A segunda etapa será caracterizar a PSR em Maringá para, 
posteriormente, realizar um cálculo de amostra para a realização de exames bucais. No exame clínico serão 
avaliados o índice da doença cárie e a condição da doença periodontal. A metodologia a ser utilizada será a 
mesma utilizada na pesquisa nacional de saúde bucal (Projeto SB Brasil, 2010), referente à cárie dentária e 
à condição periodontal. Os dados coletados serão computados em uma planilha em Excel para posterior 
análise estatística. Os resultados obtidos neste trabalho serão divulgados para a comunidade científica, 
além de servir para embasar a política pública de Maringá para o atendimento odontológico a esta 
população. Esperamos quantificar o número de atendimentos odontológicos realizados na rede pública a 
esses pacientes, classificando esse atendimento em atendimentos de urgência, curativos e preventivos. 
Mediante esses dados analisaremos a efetividade dos programas odontológicos públicos no atendimento de 
atenção básica à PSR e poderemos propor sua ampliação ou o seu aprimoramento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Pessoas em situação de rua; Políticas públicas de saúde; Promoção da saúde. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
População em situação de rua, de acordo com o Ministério de Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome, “é um grupo populacional heterogêneo, composto por pessoas 
com diferentes realidades, mas que têm em comum a condição de pobreza absoluta, 
vínculos interrompidos ou fragilizados e inexistência de moradia convencional regular, 
sendo compelidos a utilizarem a rua como espaço de moradia e sustento, por 
contingência temporária ou de forma permanente” (BRASIL, 2006). 

Diversas são as situações que podem conduzir os indivíduos às ruas. Além de 
fatores socioeconômicos, como a pobreza, podemos destacar também os fatores 
relacionados aos convívios interpessoais, como problemas familiares ligados à rejeição do 
indivíduo pela família, atitudes violentas e hostilidades. Além disso, a “população em 
situação de rua” (PSR) é composta por imigrantes, desempregados, andarilhos, egressos 
do sistema penitenciário e psiquiátricos, que apresentam como característica comum, o 
estabelecimento do espaço público da rua como seu palco para todas as suas vivências e 
relações privadas. Ou seja, é constituída em grande parte, por pessoas ignoradas do 
convívio social e, devido à sua condição de inutilidade social, se tornam invisíveis e 
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passam a não ser notadas pela sociedade. Portanto, é necessário o reconhecimento 
desse grupo na sociedade como detentores de direito e com livre acesso à saúde (SILVA; 
MONTEIRO; ARAÚJO, 2018).  

O acesso universal à saúde é um direito constitucional garantido a todos os 
cidadãos brasileiros, porém para a PSR isto ainda não é realidade. Para esta população 
ainda persistem diversos obstáculos ao acesso e ao cuidado em saúde, mantendo-a 
invisível também para o sistema (ENGSTROM; TEIXEIRA, 2016). 

Em Maringá há a equipe do Consultório na Rua (eCR), que foi implantada no ano 
de 2014, com equipe multiprofissional, baseado nas Portarias N° 2.488, Política Nacional 
de Atenção Básica (BRASIL, 2012a); Portaria Nº 122, que define as diretrizes, 
organização e funcionamento da Equipe de Consultório na Rua (eCR) (BRASIL, 2011).  
Atualmente a equipe é da modalidade III, graças à incorporação de um médico, sendo 
atualmente composta por um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um psicólogo, um 
assistente social, um médico e um motorista. Um técnico em saúde bucal (TSB) já fez 
parte da equipe, mas devido à sua aposentadoria, atualmente não há nenhum profissional 
da Odontologia compondo a equipe e está sendo aguardada uma nova contratação. A 
equipe dispõe de um carro adaptado para atendimento in loco da população em situação 
de rua e há um número de telefone celular para o contato com a equipe.  

A equipe do CR de Maringá realiza as seguintes ações: busca ativa, acolhimento, 
construção de vínculo, acompanhamento individualizado, escuta qualificada, ações de 
prevenção de agravos à saúde, verificação de sinais vitais, administração de 
medicamentos via oral, subcutânea e intramuscular, administração de vacinas, coleta de 
exames laboratoriais, curativos, testes rápidos (HIV, sífilis, hepatites B e C), atendimento 
em grupo, encaminhamento a outros serviços da rede socioassistencial, documenta os 
atendimentos e providencia relatórios quando necessário, identifica e prioriza o 
atendimento às condições de exposição à situação de risco individual e coletivo, promove 
e participa de ações inter setoriais com os órgãos do setor público e sociedade civil, 
elabora projeto terapêutico singular, trabalha na perspectiva de redução de danos e 
clínica ampliada, compartilha o cuidado com os profissionais da equipe de UBS, NASF, 
CAPS, CREAS, Centro Pop, SASC, entre outros, realiza a articulação entre a UBS do 
território a fim de garantir o acolhimento e o atendimento da população em situação de 
rua, realiza reuniões de equipe e intersetoriais, participa de atividades de educação 
permanente na rede de atendimento do município e realiza atividades de vigilância em 
saúde (MARINGÁ, 2019).  

O horário de funcionamento da equipe é das 07h00min às 13h00min, de segunda a 
sexta-feira. De 01 de outubro de 2018 a 26 de abril de 2019 foram realizados 1706 
atendimentos da equipe interdisciplinar e 355 atendimentos médicos. As demandas 
odontológicas são sanadas nas UBS de Maringá e há um dentista de referência para o 
atendimento a esta população, mas é preciso que um novo TSB seja incorporado à eCR 
para garantir melhores condições bucais para essa população (MARINGÁ, 2019). 

Estudos que analisam a percepção dos indivíduos sobre sua condição bucal 
constituem uma importante contribuição para o entendimento do impacto social das 
doenças e agravos. Esses estudos também podem ser relevantes para embasar políticas 
públicas, buscando estabelecer prioridades e reduzir as iniquidades e o impacto dos 
agravos na qualidade de vida das pessoas. No Brasil, pouca prioridade é dada à 
população em situação de rua (PSR), sendo escassos os estudos referentes à saúde 
bucal desses indivíduos (LAWDER et al., 2019). 

Essa pesquisa visa avaliar como se encontra a saúde bucal dos moradores de rua 
da cidade de Maringá para, posteriormente, propor uma parceria entre a Secretaria 
Municipal de Saúde de Maringá e a UniCesumar para o atendimento dessa população 
realizando atividades de promoção de saúde e prevenção dos principais agravos em 
saúde bucal via projeto de extensão.  
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Temos como problema de pesquisa os seguintes aspectos: (1) Como se encontra a 
saúde bucal das pessoas em situação de rua em Maringá? Quais as suas condições 
bucais? Como as suas necessidades odontológicas são supridas? Qual a percepção 
dessa população em relação à sua saúde bucal? 

Os objetivos específicos compreendem: identificar e quantificar o número de 
atendimentos prestados aos moradores de rua de Maringá através da análise de 
prontuários na Secretaria da Saúde, verificar a demanda por parte das pessoas em 
situação de rua aos serviços odontológicos, verificar a possibilidade de implementar um 
programa de promoção à saúde para a população em situação de rua (PSR), verificar a 
efetividade dos atendimentos realizados à PSR e buscar a melhoria das condições de 
saúde bucal dessa população tão vulnerável. 

Será realizado um levantamento junto à Secretaria de Saúde de Maringá sobre os 
números de atendimentos odontológicos realizados mensalmente e anualmente à 
população em situação de rua, analisaremos os dados de demanda e procura desse 
atendimento por essa população e aliaremos esses dados às condições bucais desses 
indivíduos. Os dados obtidos serão importantes para o planejamento das atividades em 
futuro próximo, a fim de garantir para essa população um maior acesso à saúde e, 
consequentemente, melhora em sua qualidade de vida. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Esta pesquisa de caráter quantitativo/exploratório e será realizada em duas etapas. 

A primeira etapa dessa pesquisa será realizada por meio da análise dos prontuários de 
PSR pertencentes ao município de Maringá, que passaram por consultas odontológicas 
nos últimos 12 meses, referentes aos anos de 2018 e 2019. Essa análise e coleta de 
dados será realizada junto à Secretaria de Saúde de Maringá após a aprovação pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá e, também, 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UniCesumar.  

A segunda etapa será caracterizar a população em situação de rua em Maringá 
para, posteriormente, realizar um cálculo de amostra para a realização de exames bucais. 
Serão selecionados para participar pessoas em situação de rua de Maringá, que aceitem 
participar da pesquisa livremente, sem serem recompensados ou punidos por sua 
participação ou não.  Os indivíduos que aceitarem participar da pesquisa serão 
informados a respeito de seus objetivos e assinarão o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecidos – TCLE. No exame clínico serão avaliados o índice da doença cárie e a 
condição da doença periodontal. A metodologia a ser utilizada será a mesma utilizada na 
pesquisa nacional de saúde bucal descrita no Projeto SBBrasil, 2010 (BRASIL, 2012b), 
referente à cárie dentária e à condição periodontal. 

Os instrumentos necessários à coleta de dados será um kit clínico composto por 
espelho, sonda exploradora, sonda periodontal e pinça clínica. Junto a isso será utilizado 
um formulário seguindo o padrão do SBBrasil 2010 para fins de comparação posterior. Os 
dados coletados serão computados em uma planilha em Excel para posterior análise 
estatística. 

Os resultados obtidos neste trabalho serão divulgados em congressos da área e 
em artigo(s) científico(s), além de servir para embasar a política pública de Maringá para o 
atendimento odontológico desta população. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Esperamos quantificar o número de atendimentos odontológicos realizados na rede 

pública a esses pacientes, classificando esse atendimento em atendimentos de urgência 
(para a resolução de quadros de dor ou de infecção apenas), atendimentos curativos 
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(com a realização de restaurações) e preventivos (com a realização de orientações sobre 
higiene, dieta, realização de profilaxia e raspagem e aplicação de quimioterápicos de 
acordo com o risco, além de exames de lesões em tecidos moles). Mediante esses dados 
analisaremos a efetividade dos programas odontológicos públicos no atendimento de 
atenção básica à PSR e poderemos propor sua ampliação ou o seu aprimoramento. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Sendo a população em situação de rua um grupo marginalizado da sociedade, 

constituído em sua maioria por pessoas ignoradas do convívio social, em condição de 
inutilidade social, esses indivíduos tornam-se invisíveis à sociedade (MEDEIROS; 
PAIXÃO; MIRANDA, 2018), sendo necessário o reconhecimento desta população como 
detentores de direitos e com livre acesso à saúde. 

O acesso universal à saúde é um direito garantido pela constituição federal a todos 
cidadãos brasileiros, porém ainda persistem diversos obstáculos e barreiras para a 
população em situação de rua. De acordo com a Constituição Federal de 1998, a saúde é 
direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Faz-se 
necessário o desenvolvimento de ações para todos os cidadãos, dentre eles os 
moradores de rua, contemplando dessa forma a proposta de universalidade do SUS 
(SILVA; MONTEIRO; ARAÚJO, 2018). Este trabalho pretende contribuir para reafirmar e 
aplicar tais direitos à essa população, que apresenta grande vulnerabilidade, além de 
contribuir para a formação de profissionais cidadãos, envolvidos efetivamente na 
resolução dos problemas de saúde da nossa sociedade. 
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