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Introdução: Desde a implantação do Pacto pela saúde, por meio da Portaria nº 399, de 22 de 

fevereiro de 2006 (1), vem sendo discutidos planos de consolidação do sistema de saúde como 

patrimônio e responsabilidade de todos. O Sistema Único de Saúde (SUS) é um sistema de 

saúde público completo, totalmente gratuito, que está disponível para todos os brasileiros, 

sem exceções. É dever do Estado garantir o acesso à saúde desde os procedimentos mais 

simples aos mais complexos, em todas as fases da vida, da gestação à senescência. No que 

tange sua gestão, versa intersetorialidade com diferentes esferas de organização que interagem 

para atender da melhor forma possível os cidadãos brasileiros, sendo de caráter municipal, 

estadual e nacional. É importante destacar o SUS, desde a natureza de sua criação, como um 

plano de saúde que norteia princípios de Universalidade, Equidade e Integralidade. A 

universalidade busca garantir o acesso de toda população aos serviços de saúde, independente 

das suas características sociais ou pessoais. A equidade é um princípio do SUS que objetiva 

uma atenção à saúde de acordo com as necessidades de cada indivíduo. Se por um lado a 

saúde é direito de todos, assim também nem todos são iguais, por isso a preocupação de ser 

implantar um sistema que atenda cada pessoa proporcionalmente. Por fim, é importante citar o 

papel da Integralidade como princípio do SUS, pois a partir dele busca-se a intersetorialidade 

das ações em saúde. A integralidade abrange a necessidade de construir um sistema que possa 

atender o indivíduo como um todo, desde medidas simples de prevenção de doenças à 

tratamentos cirúrgicos e reabilitação, tudo isso, respeitando os diferentes setores e níveis de 

atenção do sistema (2). Portanto, abordar a temática de valorização do Sistema Único de 

Saúde mostra-se importante às margens do atual cenário político brasileiro, marcado por 

mudanças e implantação de novas estratégias de atendimento à população. Objetivos: 

Apresentar para usuários de um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas as várias 

atuações do SUS como estratégia para consolidar o sistema como patrimônio e 

responsabilidade de todos. Descrição da Experiência: A atividade, que ocorreu na tarde do 

dia 19 de setembro no corrente ano em um CAPS AD do município de Belém, Pará, foi 

organizada por alunas do curso de nutrição da Universidade Federal do Pará (UFPA) 

juntamente com a nutricionista do serviço em alusão ao Aniversário do SUS e contou com a 

participação de usuários do serviço. Para a realização da dinâmica que recebeu o nome de 

“InformaSUS”, foi criado um ambiente semelhante à um programa de TV com auditório, no 

qual os telespectadores eram os usuários presentes na atividade. Como roteiro do programa, 

foi preparada uma entrevista com a nutricionista do serviço, na qual foram feitas perguntas 

sobre os diferentes níveis de complexidade de atenção no SUS, o papel do nutricionista e suas 

funções no CAPS AD, além de comentadas as vantagens e desafios do nosso sistema de saúde 

como um sistema universal. Ao final, o programa abriu um tempo para comentários, 

sugestões ou dúvidas dos telespectadores. Resultados: Foi possível perceber que os 

telespectadores estavam atentos e curiosos com o ambiente montado durante a atividade. A 

profissional entrevistada pôde falar acerca das vantagens que o SUS apresenta e como está 

presente no dia a dia todos, incluindo aqueles que acreditam não ser usuários do sistema, por 
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meio de atividades fundamentais como a Vigilância Sanitária, a produção de vacinas e outras. 

Na atividade foi reforçado ainda que conhecer o sistema de saúde e discutir as suas várias 

nuances se configura prática que incentiva e valoriza a autonomia dos usuários e reforça a 

política de saúde mental e a conquista de direitos, tão importante no tratamento dos usuários.. 

Além disso, foram abordadas as funções do próprio profissional da nutrição atuante no CAPS 

AD e em outros pontos da rede, a citar o acolhimento e acompanhamento nutricional dentro 

do centro e no âmbito de promoção a saúde, elaboração de ações de educação alimentar e 

nutricional como forma de prevenção de agravos, e outras atividades multiprofissionais que 

são realizadas em prol do usuário do serviço. Foi ressaltada a importância da participação da 

sociedade civil, como peças fundamentais na regulação, monitoramento e fiscalização dos 

serviços de saúde, tendo o papel de sugerir melhorias e denunciar todo e qualquer abuso no 

sistema. Ao finalizar o programa os telespectadores elogiaram a iniciativa e agradeceram 

pelos serviços prestados à comunidade por meio do CAPS AD, e reafirmaram a necessidade 

de se valorizar o SUS, pois mesmo com todas as dificuldades, trata-se de um sistema 

completo, gratuito e que atende a população de modo integral. Mesmo com muitos desafios e 

com investimentos cada vez menores na saúde, é fundamental que atividades como essa 

levem usuários a refletirem, a ver com novos olhares o significado real do SUS. A própria 

existência de Centros de Atenção Psicossocial reforça a grandeza que o Sistema Único de 

Saúde possui, como ferramentas de cuidado a saúde mental e reintegração desses indivíduos a 

sociedade, auxiliando na recuperação e aquisição da autonomia dos usuários vinculados à 

casa. Conclusão: Diante disso, a dinâmica “InformaSUS” funcionou como plataforma para 

dar voz aos técnicos e profissionais do CAPS AD e para os usuários que puderam 

compartilhar seus pontos de vista, algumas frustrações que o atendimento proporciona, 

especialmente diante do atual cenário de incertezas e complicada conjuntura política do país. 

Valorizar o Sistema Único de Saúde, além de direito, torna-se dever da população. Garantir o 

fortalecimento no nosso sistema de saúde deve ser uma preocupação iniciada pelos 

profissionais da rede, como meio de incentivar os integrantes da comunidade a valorizar o 

SUS, conhecendo experiências de sucesso e outras que ainda necessitam de melhorias, e 

fortalecendo o serviço. 
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