
A Campanha da Fraternidade 2012 traz para o debate a realidade 
da saúde no Brasil, para contribuir na qualificação e no fortalecimento 
do Sistema Único de Saúde (SUS), em vista da melhoria da qualidade de 
vida da população, dos serviços e do acesso a eles. Além de dar uma 
ideia de como o sistema de saúde funciona, a campanha quer trabalhar 
no sentido de que as pessoas assumam a sua própria saúde.

O jornal Mundo Jovem se integra nessa tarefa de defesa do direito 
que todos têm a viver com dignidade, o que inclui políticas públicas de 
atendimento digno em situações de doença, investimento em prevenção 
e educação para a saúde e em um modo de viver mais saudável e feliz.

Para contribuir com o debate, organizamos este material em três 
partes: ver, julgar e agir, conforme a tradição da Ação Católica e das 
pastorais.

A realidade vivenciada na área da saúde e compreender 
a origem e os desafios para a superação dos problemas 
apresentados.

"Saúde não é só bem-estar físico, mas trabalho, casa, convivência 
serena com os outros. Um trabalho que me ajuda a sobreviver, e isso o 
povo não tem. Não tem assistência no SUS. Entra numa fila enorme; uma 
outra fila para receber o dinheiro, outra para receber o remédio. O que 
é mais grave é que tem um conjunto que não deixa o povo viver bem: os 
meios de transporte públicos são precários, as casas são difíceis, vivem 
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nos cortiços, na rua, o que paga aluguel não tem outra condição. E a 
saúde é uma coisa muito difícil para o povo brasileiro."

Ir. Alberta, Congregação de Dom Orione, São Paulo

"A mercantilização da saúde hoje está muito ligada a um modelo 
tanto hospitalocêntrico quanto alopático, farmacêutico, à influência da 
indústria farmacêutica no sistema de saúde. Então tem toda uma dis-
cussão também ligada aos planos de saúde, à privatização da saúde, 
que é muito importante colocar em pauta, porque a gente busca e 
defende o que o povo realmente quer: uma saúde pública gratuita, mas 
uma saúde de qualidade."

Marcelo Pelizzoli, professor na Universidade Federal de Pernambuco

Questões para debate:
• Como você avalia a saúde no Brasil e na sua região? Quais são 

os principais problemas que você enxerga? Por que o sistema de saúde 
não tem conseguido cumprir seu papel? 

• Como você cuida da sua saúde? Questões práticas, como 
tomar água, cuidar da higiene, do meio ambiente, não fumar... são 
importantes?

ver

Emergência! Eu tô passando mal
Vô morrer aqui na porta do hospital
Era mais fácil eu ter ido
Direto pro Instituto Médico Legal.
Gabriel O Pensador (Sem Saúde)

Saúde: direito 
ao bem-viver

Tema: Fraternidade e saúde pública
Lema: “Que a saúde se espalhe sobre a terra” (Eclo 38,8)



julgar Considerando a saúde como direito que 
deve ser assegurado a todo cidadão, tendo 
como referência os princípios de equidade 
e alteridade, os direitos humanos e a nossa 
Constituição.

“Hoje, no Brasil, saúde pública é sinônimo de SUS. Mas o SUS não 
apareceu assim magicamente. O SUS é uma construção de vários mo-
vimentos que foram chegando a diversos tipos de assistência à saúde, 
para que pudesse oferecer a toda população um sistema de saúde 
competente, eficaz, para todos.”

Jane Maria Reos Wolff, médica comunitária e do trabalho, Porto 
Alegre, RS

“Para difundir a saúde, vamos suar, vamos ter que ter consciência 
dos direitos, mas também da dignidade que nos torna autoimplicativos. 
Na medida em que entramos no consumismo, no desleixo com o am-
biente, nós próprios não cuidamos da nossa saúde, da educação, da 
nossa forma de alimentar, não há sociedade que consiga estabelecer 
políticas capazes de sustentar isso.”

Marcio Fabri dos Anjos, professor no Centro Universitário São 
Camilo, São Paulo, SP

Questões para debate:
• Promoção da saúde: que iniciativas são tomadas na sua região 

pelo poder público e pela sociedade? (saúde da família, da mulher, do 
idoso...)

• Saúde/medicina alternativa: que ações são feitas nesse sentido? 
Você acha que essa é uma saída?

• Os planos particulares não seguram os avanços na saúde pública?

Por que tanta dor pela rua
Por que tanta morte no ar
Por que os homens promovem a guerra
Em nome da paz?
Zé Vicente (Mistérios)

agir Para transformar as situações desumanizantes em 
defesa de um sistema de saúde eficiente, de um modo 
de viver decente para todos, como compromisso de 
solidariedade, para promover a saúde e a vida.

"O SUS, tido como talvez o melhor sistema de saúde do mundo, não 
está disponível para todas as pessoas e, no nosso entendimento, é por 
questão do financiamento que ele precisa ter para fazer aquilo para o 
qual ele foi criado. Estamos num país que tem tido muita dificuldade na 
questão de tornar público aquilo que deve ser público, porquanto mui-
tos interesses particulares têm sido levados para o Congresso Nacional, 
que é onde se decidem as coisas."

Ronald Selle Wolff, médico de família, Porto Alegre, RS

"Investir em saúde não é investir em hospitais, não é investir em 
equipamentos, mas é investir fundamentalmente na educação da po-
pulação para a saúde. A atenção primária, como se chama, investir 
em condições básicas sanitárias, em equipes integrativas, em visões, 
em políticas integrativas de saúde. Ou seja, criando autonomia com o 
paciente, com o sujeito. Autonomia para que as pessoas saibam, que te-
nham uma cultura, educação, de como não ficar doente, de como saber 
lidar com a sua doença em casa, para não precisar de todo um sistema 
posterior que vai ter um custo enorme."

Marcelo Pelizzoli, professor na Universidade Federal de Pernambuco

Questões para debate:
• Quais ações coletivas podemos realizar para melhorar/mudar a 

saúde pública? Como pode ser a participação do poder público, dos 
profissionais e da população?

• Como superar a cultura de ir para o hospital em vez de promover 
a saúde preventiva?

Me cansei de lero-lero
Dá licença, mas eu vou sair do sério
Quero mais saúde
Me cansei de escutar opiniões
De como ter um mundo melhor.
Rita Lee (Saúde)



Doutor (Cidade Negra)
Oh, doutor! Tem que me ajudar!
Eu tô com dor, não sei, doutor, no que vai dar!

Desci pro asfalto, subi na vida e depois vi
Que a intenção da autoridade
Não resume nada aqui!

Aqui estou! Sua licença para aprochegar!
Cê me desculpe, mas eu vou falar!
Sou nordestino, honesto, trabalhador,
Com oito bocas para sustentar.

E a nêga disse: "Tem mais um pra chegar!"
Subi o morro onde sou morador,
Mão na cabeça, encosta pra lá!
Félix Pacheco não adiantou.
Não tenho culpa se por lá rolou
De madrugada rolou bam-bam-bam!
De madrugada rolou bam-bam-bam-bam!

Eu vou, vou voltar pro meu sertão,
Pois aqui não fico, não,
Quero mais que água pra viver!

Descobri um caminho de ilusão,
Conterrâneo coração
Nesta terra não quer mais sofrer!

Oh, doutor! Tem que me ajudar!
Eu tô com dor, não sei, doutor, no que vai dar!

Lá vem promessa do planalto central!
Tanta conversa e a gente sem comer!
Currais Novos, Talo Seco, Manguezal,
Balbuciar de economês pra te envolver!

atividades

(continua a seguir)

Música para cantar e refletir
Ouvir a música acima e destacar as mensagens que propõe. Relacio-

nando ao tema da saúde, conversar sobre como nosso modo de viver 
tem provocado doenças e sofrimento para tantas pessoas. Isso precisa 
ser assim ou podemos buscar um jeito mais saudável de viver? Produzir 
esquetes de teatro, a partir do debate feito pelo grupo. Para assistir ao 
clipe, acesse http://migre.me/60PVs

Nossa saúde
Objetivo: Em livros, revistas e sites, pesquisar sobre temas rela-

cionados à saúde, buscando alcançar mais qualidade de vida pessoal e 
coletiva.

a) Alimentação saudável: pesquisar a composição dos alimentos 
que mais consumimos; fazer um debate sobre alimentação saudável; 
conhecer a diferença (benefícios ou malefícios) dos alimentos naturais, 
integrais, transgênicos e industrializados; realizar oficinas de culinária, 
com receitas de pratos bonitos e saudáveis; elaborar um cardápio nu-
tritivo e gostoso.

b) Atividades físicas: elaborar uma tabela de exercícios físicos 
que podem ser feitos no espaço escolar (ou do grupo), integrando as 
turmas; promover jogos e atividades físicas divertidas no horário do 
recreio; caminhadas; oficinas de danças; meditação etc.

c) Prevenção de doenças: construir um mural da saúde, no pátio 

ou no site da escola, contendo informações sobre prevenção de doen-
ças físicas, mentais e hábitos saudáveis; pesquisar, entre os alunos, a 
ocorrência de doenças e seus sintomas. Por exemplo: quem é alérgico e 
quais os sintomas etc., o que acontece quando tem febre. Não deixar de 
debater sobre os perigos da automedicação.

d) Pesquisar sobre as plantas e o que nos oferecem. Entrevistar 
pessoas ligadas à pastoral da saúde e outras que conheçam bem as 
plantas; estudar os diferentes usos das plantas na alimentação, medi-
cina, perfumes, ornamentação; pesquisar na farmácia (ou em casa) as 
plantas que aparecem nas composições dos remédios e dos cosméticos; 
propor que os alunos tragam para a escola diferentes tipos de plantas 
medicinais e receitas gostosas para serem feitas com frutas e verduras; 
montar uma mini-horta para o cultivo de condimentos, chás, saladas; 
criar um dominó em que os pares sejam formados por imagens de plan-
tas: flores, frutas, verduras, legumes, com informações sobre elas.

e) Acessar o site Banco de Alimentos (www.bancodealimentos.org.
br) e conhecer esse e outros projetos de solidariedade e combate ao 
desperdício de alimentos.

f) Organizar rodas de conversa para troca de saberes sobre saúde, 
com pessoas da comunidade e profissionais da área.

g) Convidar lideranças da comunidade, participantes do Conselho 
Municipal de Saúde para socializar informações, debater formas de par-
ticipação da comunidade para melhorar o atendimento do SUS.



atividades

E-mail: mundojovem@pucrs.br
Fax: (51) 3320-3889 e 3320-3902

Fone: (51) 3320-3599 (horário comercial) 
Caixa Postal: 1429 - CEP: 90001-970

Avenida Ipiranga, 6681 - Prédio 33 - Porto Alegre-RS

www.mundojovem.com.br               0800-515200 (para fone fixo)

DVD - Saúde, direito ao bem-viver
Este é um vídeo produzido pelo jornal Mundo 
Jovem a partir do tema da Campanha da Fra-
ternidade 2012: Fraternidade e Saúde Públi-
ca. Com depoimentos de profissionais e públi-
co em geral, música e poesia, aborda a saúde 
de forma integral e integrativa, como meio e 
condição para o nosso bem-viver. O DVD está 
à disposição no Mundo Jovem.
Pedidos pelo fone 0800-515200 e
pelo e-mail mundojovem@pucrs.br
Custo: R$ 30,00 - incluída a despesa de cor-

reio. Pagamento por depósito na conta: 707311-9 - Ag 3168-2 do Banco 
do Brasil. O código identificador é o número de seu CPF ou CNPJ.

Ler é uma atitude inteligente. Leia também mundo Jovem.

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil: www.cnbb.org.br Ministério 
da Saúde: www.saude.gov.br Sistema Único de Saúde: www.datasus.gov.br
Conselho Nacional de Saúde: www.conselho.saude.gov.br Pastoral da 
Criança: www.pastoraldacriança.org.br Instituto de Direito de Saúde 
Aplicado (Idisa): www.idisa.org.br Rede Brasil Atual: www.redebrasilatual.
com.br/temas/saúde/2011 Vigilância Sanitária: www.portal.saude.gov.br 
Programa de Amamentação: www.leitematerno.org.br Organização Pan-
Americana da Saúde no Brasil: www.opas.org.br Fórum Brasileiro de 
Economia Solidária: www.fbes.org.br Rede Brasileira de Informação e 
Documentação sobre a Infância e Adolescência (REBIDIA):
www.rebidia.org.br ONG Saúde e Alegria: www.saudeealegria.org.br

Sites que tratam do tema da Campanha

Carta de Direitos dos Usuários da Saúde (resumo)

Gincana da saúde
Objetivo: Integrar o grupo de alunos, possibilitando ampliar o 

conhecimento de cada um sobre saúde e prevenção.
a) Promover a gincana em parceria com escolas e unidades de 

atendimento à saúde, com a participação da comunidade e de profis-
sionais (médicos, dentistas, enfermeiros, atendentes etc.). 

b) Organizar equipes, fazer combinações, criar tarefas. Como 
exemplo, pode-se: indicar temas relacionados à saúde para que cada 
equipe realize um trabalho de pesquisa e monte sua apresentação de 
forma criativa, como teatro, paródias e outros recursos, para serem 
mostradas em local visível (num palco) para toda a comunidade. Cada 
equipe também deve envolver a comunidade em alguma ação de pre-
venção: caminhada, dança, ginástica, feira ecológica, oficina etc.

1) Toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e 
organizados para garantia da promoção, da prevenção, da proteção, do 
tratamento e da recuperação da saúde.
2) Toda pessoa tem direito ao tratamento adequado e no tempo certo 
para resolver o seu problema de saúde.
3) Toda pessoa tem direito ao atendimento humanizado, realizado por 
profissionais qualificados, em ambiente limpo, acolhedor e acessível a 
todas as pessoas.
4) Toda pessoa deve ter seus valores, sua cultura, sua crença e seus 
direitos respeitados na relação com os serviços de saúde.
5) Toda pessoa é responsável para que seu tratamento e sua recupe-
ração sejam adequados e sem interrupção.
6) Toda pessoa tem direito à informação sobre os serviços de saúde e 
as diversas formas de participação da comunidade.
7) Toda pessoa tem direito a participar dos conselhos e das conferên-
cias de saúde e de exigir que os gestores federais, estaduais e munici-
pais cumpram os princípios desta carta.

A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde foi aprovada no Conselho Nacional de 
Saúde em junho de 2009. Para ler a versão integral e ilustrada, acesse: http://portal.
saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/cartilha_ilustrada_direitos_2006.pdf


