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RESUMO – A experiência aqui relatada foi desenvolvida no projeto “Educação em Saúde: Os direitos 
dos usuários do SUS”, realizada no ano de 2012, no Centro de Atenção a Saúde (CAS) – Uvaranas, 
no município de Ponta Grossa, Paraná. No CAS os usuários são constituídos por demanda 
espontânea ou por encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde. O objetivo foi: desenvolver 
atividade de educação em saúde que gere a autonomia do usuário, abordando temas como o que é 
SUS, direitos constitucionais na saúde, conceito de saúde, acesso aos serviços de saúde e controle 
social. Como metodologia se utilizou atividades lúdicas como a dramatização e circulo de conversa 
em sala de espera. As atividades de educação em saúde devem constituir um processo permanente 
de ensino e aprendizagem buscando superar a compreensão de saúde somente como o contrário de 
doença, mas sim, como qualidade de vida. Os usuários eram recebidos na sala de espera pelas 
acadêmicas, que para cada dia usavam roupas, maquiagem e material didático diferenciado, 
chamando atenção, tornando o espaço do CAS mais alegre e descontraído, e, provocando interesse 
e discussões entre os presentes. Participaram da atividade 400 usuários. As ações desenvolvidas 
proporcionaram, tanto aos profissionais, quanto aos usuários, a reflexão sobre situações vivenciadas 
em relação ao atendimento do SUS e seus respectivos papeis para melhoria na qualidade dos 
serviços. Durante as salas de espera era divulgado sobre a ouvidoria do SUS e sobre o Ministério 
Público, como ter acesso ao serviço e formas de contato. Vários usuários relataram não conhecer a 
ouvidoria do SUS, percebeu-se, que os usuários não conhecem sobre os serviços oferecidos pela 
ouvidoria pelo fato de ser pouco divulgado. Concluiu-se, a partir dos relatos dos usuários, que existe 
insatisfação com os serviços de saúde, o desconhecimento dos direitos e dos mecanismos de 
controle e participação.  
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