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DISCIPLINA ELETIVA - PRESENCIAL  
 

AÇÃO E GESTÃO DO CUIDADO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA:  
PERSPECTIVAS TEÓRICAS SOBRE AS PRÁTICAS NO CONTEXTO DE EMERGÊNCIA 

SANITÁRIA (COVID-19) 
AS AULAS PRESENCIAIS PODERÃO SER SUSPENSAS PELA REITORIA DA UERJ, CONFORME DISPOSTO 

NA AEDA 003/2022, E A PRO-REITORIA DE SAÚDE RESPONSAVEIS PELO O CUMPRIMENTO DAS 
EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS QUE ESTEJAM DE ACORDO COM O MAPA DE RISCO POR REGIÃO VIGENTE NO 

MOMENTO. 
 

 
(CURSO INTERINSTITUCIONAL ENTRE PPGPP FIOCRUZ BSB E PPGSC IMSHC/UERJ)  

 

EMENTA  

Esta disciplina se reveste de caráter formativo e reflexivo, buscando apresentar e discutir os textos 
selecionados sobre noções e teorias da ação com vistas à compreensão das especificidades das 
experiências práticas de gestão do cuidado no que concerne os saberes que as sustentam. Os elementos 
centrais a serem desenvolvidos se constituem, didaticamente, em dois módulos – Modulo I Teórico-
conceitual - sobre a “AÇÃO” e Modulo II – GESTÃO DO CUIDADO sobre Experiências Práticas de 
Cuidado - Trabalho e Vida na Saúde com a PSR. Apoiadas no princípio da interdisciplinaridade da 
transversalidade da metodologia proposta buscar-se-á instituir uma prática formativa/educativa de 
quadros uma analogia entre apreender conhecimentos teoricamente sistematizados e as experiências do 
cotidiano do trabalho e da vida das pessoas (profissionais, usuários e ativistas). A articulação desses 
elementos no percurso de realização da disciplina se configura como estratégia de conhecer, documentar 
e registrar conhecimentos que aliem ensino, pesquisa extensão/cooperação para garantia do direitos de 
cidadania do cuidado ofertado à PSR, respeitando a pluralidade exposta na relação demanda e oferta dos 
serviços. 

OBJETIVO: Este curso visa refletir sobre a “epistemologia” das práticas e seus saberes, a partir 
de uma perspectiva da dialogia entre conceitos/teorias sobre a “AÇÃO” e as experiências dos 
atores/autores no trabalho a “GESTÃO DO CUIDADO” - com a PSR 

METODOLOGIA  

Desenvolver uma dinâmica de discussão reflexiva/crítica de textos selecionados sobre saberes e práticas 
na gestão do cuidado vis-a-vis a narrações de atores/ autores de ações cuidadoras a PSR, por meio da 
co- responsabilização dos alunos sobre a apresentação e narrações na oferta do cuidado, com o 
levantamento de questões acerca dos mesmos, a qual será coordenada pelos professores responsáveis 
pela disciplina. No primeiro dia de apresentação da proposta de trabalhos serão definidas as duplas 
responsáveis pela apresentação dos textos, assim como formar os grupos que irão desenvolver o 



seminário.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICAS/OBRIGATORIA: 

MACHADO, M. P. M. As práticas dos consultórios na rua: perspectivas para o monitoramento e avaliação 
do campo / Marcelo Pedra Martins Machado – 2021. 261 f. 

PINHEIRO, R & MATTOS, R.A.  Organizadores.  Razões públicas para a integralidade em saúde:  o 
cuidado como valor– Rio de Janeiro:  IMS/UERJ:  CEPESC:  ABRASCO, 2007. chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.ims.uerj.br%2F
wp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2FCuidado-como-um-valor-um-ensaio-
....pdf&clen=6335349&chunk=true 

TEIXEIRA, M. & FONSECA, Z. Saberes e práticas na atenção primária à saúde: cuidado à população em 
situação de rua e usuários de álcool, crack e outras drogas / organização Mirna Teixeira, Zilma Fonseca - 
1. ed. - São Paulo:  Hucitec, 2015. 

COMPLEMENTARES: 

PACHECO, J. População em situação de rua tem sede de quê? relato da implantação do consultório na 
rua da cidade de Joinville, 2015. 

LEAL, M. h. Os olhares e  a  invisibilidade:  condições  de  saúde  da  mulher  em situação  de rua / 
Márcia  Helena  Leal. 108f.: 30cm Orientador: Prof. 2020 

SANTANA, C. L. A. & ROSA, A. S. Saúde mental das pessoas em situação de rua: conceitos e práticas 
para profissionais da assistência social / Carmen Lúcia Albuquerque de Santana, Anderson da Silva 
Rosa, organizadores. -- São Paulo: Epidaurus Medicina e Arte, 2016. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS 

Links com materiais, relatos e discussões referentes às experiências de aproximação entre SUS e SUAS, 
no trabalho com a PSR, no contexto da Covid-19: 

1. Cartilha Fiocruz com recomendação para os Consultórios na Rua e a rede de serviços que atuam junto 
com a população em situação de rua, no contexto da Pandemia de Covid-19: 
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/04/Sa%c3%bade-Mental-e-
Aten%c3%a7%c3%a3o-Psicossocial-na-Pandemia-Covid-19-recomenda%c3%a7%c3%a3o-para-os-
consult%c3%b3rios-na-rua-e-a-rede-de-servi%c3%a7os-que-atuam-junto-com-a-
popula%c3%a7%c3%a3o-em-situa%c3%a7%c3%a3o-de-rua.pdf 

2. Curso de Vacinação para Covid-19 – com módulos específicos para populações vulneráveis: protocolos 
e procedimentos Técnicos - Campus Virtual Fiocruz: 
https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/vacinas-Covid19/inscreva-se/5034 

3. Livro Fiocruz Brasília - Recomendações e orientações em saúde mental e atenção psicossocial na 
Covid-19 - https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-
content/uploads/2020/10/livro_saude_mental_covid19_Fiocruz.pdf 

4. Live da Fiocruz Brasília - Orientações aos Consultórios na Rua e Cuidados para a Pop. Privada de 
Liberdade: https://www.youtube.com/watch?v=pQFkfF7ADvI&t=2978s 

5. Lives do Lappis IMS/UERJ sobre População em Situação de Rua & Consultórios na Rua – 
Experiências das cidades de São Paulo/SP e Niterói/RJ: 
https://www.facebook.com/lappis.integralidade/videos/317473165916911  e Jacarei/SP e Juiz de 
Fora/MG: https://www.facebook.com/lappis.integralidade/videos/2731152493831386 

6. Live Fiocruz Brasília - Conexão Fiocruz Brasília - Novo Coronavírus e as populações em situação de 



vulnerabilidade e de rua: https://www.youtube.com/watch?v=FToLrSAEMCk&t=20s 

7. Live OPAS - Reorganização da Rede de Atenção Primária para enfrentamento da Covid-19 (incluindo 
as populações vulneráveis): 

https://www.youtube.com/watch?v=fCcJdcmar1w 

8. Podcast Fiocruz Brasília - Como fazer a ciência chegar até os mais vulneráveis?: 
https://www.youtube.com/watch?v=5zMujCrO7wg&t=2s 

9. Podcast Fiocruz Brasília - Pós-pandemia e a população em situação de rua: 
https://www.youtube.com/watch?v=mUbMUiXbsTU 

 

GRADE DE  AULA 
 

 

27/04 – Apresentação da disciplina Profas. Fabiana Damásio e Roseni Pinheiro (Pactuação sobre a 
dinâmica metodológica do curso e co-responsabilização) + Exposição e discussão sobre os Conceitos de 
Práticas e suas especificidades de Engajamento Público na Gestão do Cuidado (Política, Planejamento e 
Gestão em Saúde). I 

04/05 - Experiência de gestão de eCR e formação de residentes. Profa. Mirna Teixeira (Rio de 
Janeiro/RJ) 

11/05 – Genealogias de saberes e práticas na saúde Michael Foucault; Profa. Roseni Pinheiro - texto a 
definir 

18/05 - Experiência do Movimento Nacional da PSR na construção da ação de vacinação da PSR. 
Vanilson Torres. 

25/05 – Cuidado como ação política do valor das Práticas Eficazes para Integralidade em Saúde - Roseni 
Pinheiro. 

01/06 Experiência na gestão da eCR e na relação entre SUS e SUAS. Paula Miranda (Juiz de Fora/MG) 

08/06 – Sobre os saberes e práticas dos consultórios na rua: perspectivas para o monitoramento e 
avaliação do campo - Marcelo Pedra Martins Machado  

15/06 – Experiência de Comunicação Pública de Práticas socioculturais de Geração de Trabalho e Renda 
- Revista Traços – Reinaldo Gomes 

22/06 – Tema: Otimismo das práticas e o pessimismo da razão – Intelectuais Orgânicos e a Organização 
da Cultura - Antônio Gramsci - Roseni Pinheiro – texto a definir 

29/06 – Avaliação 

TIPO DE AVALIAÇÃO:  

Apresentação de textos em dupla e Trabalho final individual (escrito ou em vídeos curto) 

 

  



 

 


