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RESUMO – Saúde, um direito de todos, e  dever do Estado, a partir dessa premissa é que as 

atividades do projeto de Extensão “Educação em Saúde: os Direitos dos Usuários do SUS”
6
 se 

iniciaram. Entende-se que conhecer e compreender os direitos são condições fundamentais para 
acesso com qualidade aos serviços de saúde. Este trabalho apresenta um jogo de tabuleiro 
desenvolvido a partir das atividades extensionistas realizadas no ano de 2012, no Centro de Atenção 
a Saúde (CAS) – Uvaranas, no município de Ponta Grossa, Paraná. O principal objetivo das 
atividades do projeto no CAS era possibilitar um espaço de troca de experiências em relação aos 
direitos e deveres do usuário na saúde, enquanto aguardavam para ser atendidos. No inicio das 
atividades, foi realizado uma observação, para entendimento do cotidiano de atendimentos,  afim de 
saber quem são os usuários atendidos e porque procuravam o centro de atenção a saúde. 
Realizadas estas observações, iniciamos as atividades de educação em saúde. As atividades 
aconteciam nos consultórios médicos da unidade, com a participação de 6 -8 pacientes por atividade. 
Além das ações de educação em saúde nos consultórios, percebemos que poderíamos alcançar mais 
usuários, usando o lúdico nas ações, proporcionando através de dramatização e jogos, vivências do 
cotidiano dos pacientes.  O jogo foi escolhido com objetivo de uma maior aproximação com os 
usuários e uma forma de materializar as informações de modo que pudessem assimilar e realmente 
apreender como funcionam todos os serviços,e também para que através dessa atividade se 
sentissem a vontade para perguntar e contar sobre as suas experiências. Percebeu-se que a maioria 
dos participantes não entende como funcionam os serviços, quando precisam de atendimento 
procuram o lugar onde conseguem atendimento imediato. Relataram situações de atendimento sem 
qualidade e muitas vezes o não acesso aos serviços, e quando questionados de por que não 
reclamam seus direitos responderam que desconhecem os mecanismos de controle e participação. 
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