
ABORDAGEM DA
PESSOA EM
SITUAÇÃO DE RUA
PARA PREVENÇÃO
DA DISSEMINAÇÃO
DE COVID-19
L E P S I S

F F C L R P  -  U S P

A B R I L  /  2 0 2 0



PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA
ESTÃO EM
GRANDE RISCO
PARA INFECÇÃO
DE COVID-19.
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   Estas recomendações foram feitas para

profissionais que atuam com pessoas em

situação de rua com o objetivo de proteger as

equipes e a população atendida. São sugestões

de estratégias para ajudar os serviços a se

planejarem, prepararem e responderem a esta

emergência em saúde pública. 



Como fazer a

abordagem

dessas pessoas?

ORIENTAÇÕES
PARA
PROFISSIONAIS
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LEVANTE O
CONHECIMENTO QUE
ELAS TÊM SOBRE
COVID-19 E
COMPLEMENTE-O COM
INFORMAÇÕES
CIENTÍFICAS, USANDO
VOCABULÁRIO
SIMPLES E ADAPTADO
AO CONTEXTO DA
POPULAÇÃO
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1.



  Doença causada pelo

coronavírus que em algumas

pessoas pode causar sintomas

graves levando até a internação.

Sintomas podem ser: tosse seca,

dor no corpo, dor de cabeça,

febre, falta de ar, diarreia, dor de

garganta, dificuldade de sentir

cheiros e de sentir gosto de

alimentos. Ficar muito atento à

falta de ar – caso ela ocorra, é

preciso procurar um serviço de

saúde.

EXPLIQUE
O QUE É
COVID-19
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    O coronavirus é transmitido muito facilmente,

portanto a cada dia que passa um número grande de

pessoas fica infectado. Um grupo de pessoas pode ter a

doença em uma forma mais grave e corre maiores

riscos: pessoas com mais de 60 anos; pessoas com

diabetes e/ou hipertensão; pessoas com problemas

pulmonares; fumantes de qualquer substância; pessoas

que tem a imunidade mais baixa por terem alguma

doença ou fazerem tratamentos de saúde para algumas

doenças como câncer
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EXPLIQUE QUAL 
É O IMPACTO

DESTA DOENÇA 
NO BRASIL



     Através das gotículas de saliva que saem quando

a pessoa fala, quando a pessoa tosse ou espirra.

Também quando a pessoa compartilha objetos

com cachimbo, cigarros, copos, garrafas, latas,

colheres, roupas, toalhas, travesseiros, dentre outros.
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EXPLIQUE AS FORMAS
DE TRANSMISSÃO



FAÇA
ORIENTAÇÕES
RELACIONADAS À
PREVENÇÃO DE
COVID-19
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2.



Social media engagement 

Collaboration with artists

and influencers

Não compartilhar objetos como cachimbo, cigarros,

copos, garrafas, latas, colheres, roupas, toalhas,

travesseiros, dentre outros. 
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Sempre que possível lavar as mãos com água e

sabão.

Quando dormir próximo a outras pessoas, deitar

com posições alternadas (um de cima para baixo,

outro de baixo para cima; de modo a não ficar

cabeça com cabeça)

 

 



Social media engagement 

Collaboration with artists

and influencers
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Quando conversar com outra pessoa, tentar manter

pelo menos um metro de distância. 

Não sentar muito perto de outra pessoa, manter pelo

menos um metro de distância. 

Cuspir/escarrar no chão faz o vírus disseminar

rapidamente. Então, se quiser expelir qualquer

secreção pela boca, vá ao banheiro ou utilize um

recipiente (como lata, sacola) que deve ser

descartado em seguida.

Como o vírus se propaga por secreções, não coloque

as mãos na boca, no olhos e no nariz. 

Quando for tossir ou espirrar, virar o rosto e colocar o

braço sobre a boca. Não colocar a mão! 

Tenha sempre um sabonete com você, lave o

sabonete antes e depois do uso para que ele não

fique contaminado.

 

 

 

 

 



TENHA EM MÃOS AS
INFORMAÇÕES
SOBRE OS
SERVIÇOS QUE
ESTÃO
FUNCIONANDO NA
REDE PARA
INFORMAR ÀS
PESSOAS
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3.



Social media engagement 

Collaboration with artists

and influencers

Abrigos disponíveis; 

Bom Prato e outros locais para alimentação; 

Serviços de urgência e emergência; 

Serviços de saúde mental e assistência social; 

Voluntariados
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