
É o Governo Federal trabalhando para o Brasil avançar.

www.conferenciasaude15.org.br

É o Governo Federal trabalhando para o Brasil avançar.

www.conferenciasaude15.org.br

CUIDAR BEM DA SAÚDE DA

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA,
FAZ BEM PARA OS BRASILEIROS.

FAZ BEM PARA O BRASIL.

David, 29 anos.
Está em situação de rua.

Thiago, 26 anos. 
Está em situação de rua.

Mary, 56 anos. 
Está em situação de rua.

Campanha de Políticas de Equidade
Agosto de 2015.
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A população em situação de rua no Brasil

A campanha do SUS

A população em situação de rua no país possui alguns traços em comum: pobreza extrema,  
vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, uso de espaços públicos (ruas, praças,  
viadutos) como moradia e, ocasionalmente, a utilização de abrigos e albergues para pernoitar.

Segundo estudos, são mais de 50 mil1 adultos e 24 mil2 crianças e adolescentes, a maioria  
formada por pessoas do sexo masculino2 e negras2.

Os principais motivos que as levaram a esta situação são: alcoolismo/drogas, desemprego,  
conflitos familiares2, violência doméstica e busca por liberdade3.

Em dezembro de 2009, o Governo Federal criou a Política Nacional para a População em Situação de Rua que  
garante a ela, entre outros direitos, o atendimento em qualquer serviço de saúde independentemente das  
roupas, do uso de álcool ou outras drogas, das condições de higiene, da falta de documentação ou de endereço.

Para informar e conscientizar a população em situação de rua, os profissionais de saúde, os trabalhadores do SUS  
e toda a sociedade sobre o direito dessas pessoas a terem acesso à saúde gratuita, integral, humanizada e de  
qualidade, o SUS está lançando uma campanha de comunicação.
 
Todos os brasileiros podem compartilhar e divulgar os materiais disponíveis no site www.saude.gov.br/poprua 

Só assim, com a participação de todos, faremos uma saúde cada vez melhor para os brasileiros.

1. Fonte: Dados da pesquisa nacional sobre a população em situação de rua realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em 2008 e de estudos  
conduzidos em São Paulo, Belo Horizonte e Recife.
2. Fonte: Pesquisa nacional sobre a população em situação de rua. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Brasília, 2008.
3. Fonte: Secretaria de Direitos Humanos e Instituto de Desenvolvimento Sustentável. Pesquisa Censitária Nacional sobre Crianças e Adolescentes em Situação de Rua, 2010.

• CARTAZ

• FOLDER PARA A POPULACÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

• ANÚNCIO PÁGINA
   SIMPLES

• ANÚNCIO PÁGINA
   DUPLA

• EMAIL MARKETING PARA PROFISSIONAIS DE 

   SAÚDE/TRABALHADORES DO SUS E PARA POPULAÇÃO GERAL

• POSTS DE FACEBOOK

• DOCUMENTÁRIO “SAÚDE. UM DIREITO HUMANO”   

   DIVIDIDO EM 6 EPISÓDIOS

Peças Gráficas

Mídia Impressa

Internet

Thiago, 26 anos. 
Está em situação de rua.
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