ROTEIRO DE ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO
ENSINO MÉDIO – PROJETO CHÁ DE ARTE

Professora: Marina

Série: 1ª e 2ª série

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS
1. Assista ao vídeo "Ética do Encontro", com a psicóloga Morgana Masetti, que
trabalha há muitos anos com os Doutores da Alegria, grupo de palhaços que realiza
intervenções lúdicas em hospitais. O vídeo está disponível
em https://www.youtube.com/watch?v=M7JXIfBbQqw.
2. Observe as fotos do projeto social Chá de Arte atuando no Hospital Municipal
Infantil Menino Jesus que seguem aqui.

3. Leia atentamente o texto que segue em anexo, que foi extraído do documento "ABC
do SUS", lançado pelo Ministério da Saúde dois anos depois de aprovada a Constituição
Federal de 1988.

O QUE É O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS?
É uma nova formulação política e organizacional para o reordenamento
dos serviços e ações de saúde estabelecida pela Constituição de 1988. O SUS
não é o sucessor do INAMPS e nem tampouco do SUDS. O SUS é o novo
sistema de saúde que está em construção.
POR QUE SISTEMA ÚNICO? Porque ele segue a mesma doutrina e os
mesmos princípios organizativos em todo o território nacional, sob a
responsabilidade das três esferas autônomas de governo federal, estadual e
municipal. Assim, o SUS não é um serviço ou uma instituição, mas um Sistema
que significa um conjunto de unidades, de serviços e ações que interagem para
um fim comum. Esses elementos integrantes do sistema, referem-se ao mesmo
tempo, às atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde.
QUAL É A DOUTRINA DO SUS? Baseado nos preceitos constitucionais a
construção do SUS se norteia pelos seguintes princípios doutrinários:
UNIVERSALIDADE – É a garantia de atenção à saúde por parte do
sistema, a todo e qualquer cidadão. Com a universalidade, o indivíduo passa a
ter direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde, assim como àqueles

contratados pelo poder público. Saúde é direito de cidadania e dever do
Governo: municipal, estadual e federal.
EQUIDADE – É assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo
com a complexidade que cada caso requeira, more o cidadão onde morar, sem
privilégios e sem barreiras. Todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido
conforme suas necessidades até o limite do que o sistema puder oferecer para
todos.
INTEGRALIDADE – É o reconhecimento na prática dos serviços de que:
• cada pessoa é um todo indivisível e integrante de uma comunidade;
• as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde formam
também um todo indivisível e não podem ser compartimentalizadas;
• as unidades prestadoras de serviço, com seus diversos graus de
complexidade, formam também um todo indivisível configurando um sistema
capaz de prestar assistência integral.
Enfim: “O homem é um ser integral, bio-psico-social, e deverá ser
atendido com esta visão integral por um sistema de saúde também integral,
voltado a promover, proteger e recuperar sua saúde.”
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. ABC do SUS – Doutrinas e princípios, 1990. Disponível
em: http://www.pbh.gov.br/smsa/bibliografia/abc_do_sus_doutrinas_e_principios.pdf

4. Busque outras fontes que apresentem a abrangência de ações do SUS (Sistema
Único de Saúde).
5. Identifique um dos princípios doutrinários do SUS (Sistema Único de Saúde) que se
relaciona com a fala da pesquisadora e com o que você observa nas fotos.
6. Escreva um texto relacionando a doutrina escolhida ao conteúdo do vídeo
e das fotos. (reflexão com o mínimo de 1 página).
7. Os princípios doutrinários do SUS são interdependentes. Contudo, se você
fosse hierarquizá-los, qual consideraria mais estruturante? Por quê?
ATIVIDADES A SEREM ENTREGUES
No momento da apresentação / entrega / discussão, você deverá ter preparado
manuscritos os itens 6 e 7, negritados acima. Prepare uma única capa para seus dois
textos, com título e dados de identificação do estudante. A escrita deve ser legível,
organizada e atender à norma culta; portanto, capriche e faça previamente revisão
cuidadosa, antes de preparar o material finalizado.
ORIENTAÇÕES
No primeiro dia do processo de recuperação do Projeto Chá de Arte, dentre as
atividades a serem realizadas, os estudantes participantes desse processo deverão
iniciar o trabalho solicitado e pesquisar outras fontes, além das que foram
disponibilizadas neste roteiro.
O texto de próprio punho a ser preparado deverá ser entregue, apresentado e
discutido no segundo dia do processo de recuperação do Projeto Chá de Arte.
Nos dois dias, as atividades ocorrerão na Sala do Instituto Equipe, serão iniciadas às
14h e encerradas até no máximo 15h30.
Bom trabalho!
Marina

