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Prezada Senhora 
 
Surpreendeu-nos o Informe Cnar de 19 de março de 2020, no qual o Serviço de Saúde “Dr. 

Cândido Ferreira” anuncia que o Consultório na Rua de Campinas estará atendendo apenas dois 

dias por semana em pontos fixos. 

A decisão, com restrição dos dias de atendimento, contraria determinação da própria prefeitura, 

que afirma que os “locais de atendimento a população de rua continuam funcionando”, bem como 

a documento da Defensoria Pública da União que é claro em informar que “A Defensoria Pública 

da União, por meio de seu grupo de trabalho em prol das pessoas em situação de rua, recomenda 

que Estados e Municípios de todo o país: 1. Garantam o funcionamento dos equipamentos e 

serviços que atendam à população em situação de rua”. 

Ademais, mesmo que não houvesse tais recomendações, essa decisão traz duas graves 

consequências: primeiro, poderá trazer sérios prejuízos à saúde de uma população já tão 

vulnerável e com potencial de se infectar com o coronavírus e ter doença grave, dado que poderá 

ter atrasos importantes no diagnóstico e tratamento de algum possível caso; segundo, atrasos de 

diagnósticos permitirão que a pessoa contaminada continue a espalhar o vírus em locais onde 

ainda há grande circulação de pessoas, trazendo consequências para toda a população. 

Portanto, esse Conselho Municipal de Saúde, através da sua Secretaria Executiva exige que 

sejam tomadas as providências para que o Consultório na Rua, assim como todas as unidades de 

atenção primária da cidade, exerça em plenitude a sua missão de cuidar das pessoas em situação 

de rua. 

Obviamente sabemos que os seus trabalhadores também precisam de proteção.  

Portanto deverão receber todo o EPI necessário para desempenhar o seu papel com toda a 

dignidade e respeito que merecem. 

Desde já agradecemos a atenção no atendimento da solicitação e, sem mais, apresentamos 

nossos protestos de estima e respeito. 

Atenciosamente, 

Nayara Lúcia de Souza Oliveira 

Presidenta 

Conselho Municipal de Saúde 
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