
                              
 

 

O Programa do “V Encontro Nacional dos Consultórios na Rua e De Rua do Brasil”, 

que ocorrerá nos dias 11, 12 e 13 de agosto de 2022, na Escola Politécnica da USP – Campus 

Butantã, faz parte da estratégia adotada pelo Ministério da Saúde a partir de processos 

intensos e históricos de articulação e construção com diversos setores da sociedade e está 

estruturado na construção de múltiplos espaços para trocas de experiências e discussão de 

temas relevantes para a prática do cuidado às pessoas em situação de rua.  

A Rede Nacional dos Consultórios de/na Rua (CdeR/CnaR) do Brasil é composta por 

pessoas que trabalham em equipes de CdeR/CnaR das cinco regiões do país, além de 

trabalhador@s de demais serviços da rede de saúde e da rede intersetorial.  

Os temas orientadores para o Programa do V Encontro serão:  

• Boas práticas de atenção à saúde integral das pessoas em situação de rua 

• Ferramentas para a intersetorialidade 

• Estratégias para intrassetorialidade 

• Racismo estrutural e o cuidado às pessoas em situação de rua 

• Saúde mental das pessoas em situação de rua 

• Atenção à saúde das pessoas LGBTQI+ 

A Abertura do evento será no Anfiteatro Vermelho do Prédio do Biênio da Escola 

Politécnica da USP, Campus Butantã, às 9:00h e já confirmaram presença as seguintes 

autoridades e pessoas de destaque: 

Prefeito do município de São Paulo Exmo. Sr. Ricardo Nunes 

Secretários Municipais:  

Sra Soninha Francine (SMDHC) 

Dr. Luiz Carlos Zamarco (Saúde) (a confirmar) 

Dr. Carlos Bezerra (SMADS) ( a confirmar) 



                              
 

Ministério da Saúde, Sr. Marcus Vinicius Barbosa Peixinho, Coordenador de Garantia da 

Equidade do Departamento de Saúde da Família (Desf) 

Defensora Pública Dra Katia Cilene Oliveira Giraldi 

Padre Júlio Lancelloti 

Dirigente Nacional do Movimento Nacional da População em Situação de Rua Sr. 

Darcy Costa 

Docentes USP: 

Prof. Dr. Francisco Lotufo Neto, IPQ- FMUSP 

Prof. Dr. Antonio Carlos Seabra, Poli-USP 

 

Mediação: Dr. Daniel Souza – Coord. Aborda e pesquisador da Fiocruz 

 

Atenciosamente 

 

Comissão Organizadora Municipal e Conselho Gestor do Coletivo a Cor da Rua 

 

           

 

 

 

 


