
Situação 1 

Cometimento de crimes, como os previstos nos 
arts. 129, 147, 163 e 233 do Código Penal, da 

conduta do artigo art. 28 da Lei 11.343/06, etc, 
quando a Pessoa em Situação de Rua é autora ou 

vítima.

Lesão 
Corporal

Ameaça Ato obsceno Uso de drogas

Situação 3 Suspeita de problemas de saúde

Ferido, coma 
alcoólico, crise 
convulsiva, etc.

Surto 
Psiquiátrico

Dependência 
química

SAMU - Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (art. 1º, parágrafo único, 

do Regimento Interno).

Corpo de Bombeiro (art. 
144, §5º, in fine, da 

Constituição Federal).

Dano
Cometimento de 
Contravenções 

Penais, quando a 

Polícia Militar (art. 144, § 5º, da 
Constituição Federal).

Acionar em situação de flagrante.

do Regimento Interno).
Atende enfermo, ferido ou parturiente 

em situação de urgência ou 
emergência.

Constituição Federal).
Busca e salvamento.

Hospital São Camilo (Município de Imbituba 
possui Parceria/Convênio, através da Lei 

Municipal n. 4850/2017).
Presta serviço a todas as pessoas, sem 

distinção de qualquer natureza, em nível de 
ambulatório, emergência ou internação.

CAPS-I.
Atendimento via 

procura 
espontânea da 

Pessoa em 
Situação de Rua. 

Encaminhamento 
para internação.

Encaminhamento aos 
Centros Terapêuticos 

Perturbação do 
Sossego Alheio

Perturbação da 
Tranquilidade

Penais, quando a 
Pessoa em 

Situação de Rua é 
autora ou vítima.

Polícia Civil (art. 144, § 4º, da 
Constituição Federal).

Necessário registrar Boletim de 
Ocorrência, para que seja efetuada 

investigação.

Internação psiquiátrica

E/Ou

Centros Terapêuticos 
da Cidade.

Busca ativa, para 
internação.Em caso de necessidade e desejo  da 

Pessoa em Situação de Rua de 
acolhimento da família, pós alta, a 
Unidade de Atendimento deverá, 

inicialmente, contatar os familiares 
dos usuários; e, nas situações em 
que a família não for localizada ou 
recuse o acolhimento, a unidade 

deverá contatar o CREAS – Centro de 
Referência Especializado em 

Assitência Social. 

Situação 2

Migrante, itinerante (Direito à livre locomoção –
art. 5º, inciso XV, da Constituição Federal).

Atendimento Social, e concessão de benefícios, 
quando for o caso (Lei n. 4.882/2018).

Acolhimento Social
SEASTH

Auxílio 
Passagem 

2º via 
Certidão de 
Nascimento 

Auxílio Foto 
3x4, para 

documento

Auxílio 
Funeral

Internação psiquiátrica
voluntária e involuntária

No caso de internação 
psiquiátrica compulsória, 

a solicitação deve ser 
realizada pela família ao 

Ministério Público, 
apresentando atestado 
médico que comprove a 
necessidade da medida.

Abordagem Social realizada pelo 
CREAS – Centro de Referência 

Especializado em Assistência Social.

Escuta 
qualificada 
e busca de 
reintegraçã
o familiar



Situação 4

Higiene, busca por atendimento 
Médico e necessidade do uso de 

medicamentos por parte da 
Pessoa em Situação de Rua

Casa de 
Acolhimento.

Banho e cuidados 
com vestimenta.

Procura espontânea por 
consultas médicas,  

odontológicas, exames e 
internações.

Cadastramento do Cartão 
Nacional do SUS não exige 

Necessidade de uso medicamentos.
Cadastro mediante Cartão do SUS, no 
Sistema de Dispensação – em caso de 

medicamentos regulados por 
Legislações Federais, estes poderão 

ser retirados na Farmácia da 
Secretaria Municipal de Saúde, por 

um profissional de Saúde ou da 
Assistência Social, portando seus 

documentos pessoais.  

Farmácia do Componente 
Especializado, Farmácia 

Judicial, Farmácia Básica, e 
Farmácia do Componente 

Estratégico,

SEMUSA – Secretaria Nacional do SUS não exige 
endereço de ciganos, 

nômades e pessoas em 
situação de rua (art. 23, §1º, 

da Portaria n. 940/2011) .

Igrejas, em 
parceria com a 

Prefeitura 
Municipal de 

Imbituba.

SEMUSA – Secretaria 
Municipal de Saúde.

Emite o Cartão do SUS e realiza 
atendimento via ESF’s, 
Policlínica, IST/AIDS e

CAPS-I, dependendo do 
quadro clínico.

Cesta Básica
Secretaria de Assistência Social, 

Em caso de necessidade de 
internação, observar o disposto 

na Situação 3.

*
É de responsabilidade de cada serviço realizar o acompanhamento de seus usuários – especialmente  quando este estiver em situação de rua – em 

internações e realização de consultas e exames. 

Falta de 
Alimentação e 

vestimenta
Situação 5

Cesta Básica

Roupas e 
calçados

Secretaria de Assistência Social, 
Trabalho e Habitação.

Igrejas e outras entidades de 
apoio.


