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TEMA DO MÊS: SUS

UMA ESCOLA SAUD Á VEL PARA TODOS:
SA Ú DE MENTAL NO CONTEXTO DA
EDUCA ÇÃ O
Nesta edição, convidamos a professora Paula Pagu
para falar sobre o projeto "Setembro Amarelo",
realizado na EMEF Firmino Tibúrcio da Costa. O
projeto foi um dos finalistas da categoria Grêmios
Estudantis do Prêmio Municipal de Educação em
Direitos Humanos em 2018.
LINK PARA ENTREVISTA NA PÁGINA 02

GLOSS Á RIO

LUGARES
DE MEM Ó RIA

CULTURA

Selecionamos termos para você
conhecer, relembrar, apreender e
espalhar!

Quer saber mais sobre a história
dos hospitais de campanha?

“Fotografar, é colocar na mesma
linha, a cabeça, o olho e o
coração.”
Henri Cartier-Bresson

Veja na página 06

Veja na página 03

Veja nossa indicação na página 06

APRESENTAMOS: O SUS
PERFIL DH

Integral, universal e gratuito. Quando falamos de
Saúde, no Brasil, impossível não falar sobre o
nosso Sistema Único. É por isso que a seção
Perfil (p. 5) traz para vocês uma apresentação
sobre ele.
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CARA LEITORA E CARO LEITOR
Na edição de estreia do Espalha EDH – Informativo sobre
Educação em Direitos Humanos, falamos sobre escola, cultura,
personalidades e termos que permeiam o universo dos direitos
humanos.
Dando continuidade ao nosso Espalha EDH, elegemos a saúde
como um dos principais direitos humanos e apresentamos a
vocês informações sobre as políticas públicas na área. Vamos
lembrar que a Constituição Federal (Artigos 196 a 200)
declarou a saúde como “direito de todos e dever do Estado,
garantido, mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação”.
O Departamento de Educação em Direitos Humanos, da
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania,
entende que #SeguimosPerto, e, por isso, buscamos levar a
vocês informações sobre direitos humanos e saúde em meio à
pandemia de COVID-19. A cada mês enviaremos um
informativo distinto e sempre com um tema em pauta.
Elegemos o Sistema Único de Saúde para o mês de abril, em
referência ao dia 07 de Abril, data em que se comemora o Dia
Mundial da Saúde.
Aproveitem a leitura. Enviem sugestões, críticas, elogios!
Participem!!
Para nós é muito importante usar desse período para refletir
sobre como ações com o foco em Direitos Humanos podem
contribuir para vencermos esse momento de quarentena e
dificuldades!

EQUIPE EDH
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EDH NA REDE

https://bit.ly/2S2DDMa
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LUGARES DE
MEMÓRIA
DE ONDE VEM O CONCEITO DE
HOSPITAL, COMO CONHECEMOS
HOJE?

Hospital ou Nosocômio é um local destinado ao atendimento de doentes para
proporcionar o diagnóstico, que pode ser de vários tipos (laboratorial, clínico,
cinesiológico-funcional) e o tratamento necessário.
A palavra hospital vem do latim (hospitalis), relativa a hospes – hóspedes. Documentase o vocábulo português "hospital"no século XVI talvez por influência do francês
"hôpital" do século XII, derivados da forma culta do latim "hospitale" relativo a
hóspede, hospitalidade, adjetivo neutro substantivado de "hospitalis (domus) - (casa)
que hospeda. Isto porque os hospitais surgiram como lugares de acolhida de doentes e
peregrinos, durante a Idade Média. A denominação "Hotel-Dieu", que foi empregada
para um conjunto de instituições francesas do século VII, já traz em si a noção de
hospedagem e o caráter religioso que caracterizou a origem dessa instituição na
Europa.
Acredita-se que o primeiro foi o "Hotel-Dieu", fundado em Paris nos anos 651 ou 829
de nossa era.
Para o filósofo e teórico social Michel Foucault, o hospital como instrumento
terapêutico é uma invenção relativamente nova, que remonta ao final do século XVIII.
Segundo ele, a consciência de que o hospital pode e deve ser um instrumento
destinado a curar aparece claramente em torno de 1780, através de diversos
estudiosos e filantropos, como o inglês John Howard (1726–1790) e o médico francês
Jacques-René Tenon (1724–1816) que em 1788 publicou o livro “Mémoire sur les
Hôpitaux de Paris” (Memórias sobre os Hospitais de Paris), no momento em que se
colocava o problema da reconstrução do Hotel-Dieu de Paris.
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Nos princípios do século XIX, os serviços médicos de cuidados de emergência préhospitalar foram iniciados para recuperar o maior número possível de combatentes, as
ordens de Napoleão Bonaparte, Dominique-Jean Larrey (1766-1842) usa o termo
“triagem”, como um sistema de classificação para tratar os feridos no campo de
batalha. Cria-se o transporte por ambulância e introduz-se os princípios da saúde
militar moderna.
Este termo é usado predominantemente com referência a situações militares, mas
também pode ser usado em tempos de desastre. O conceito foi herdado do campo de
batalha e agora é aplicado em caso de desastres ou acidentes graves, assim como na
medicina militar tradicional.
Um hospital de campanha possui uma equipe médica com um kit médico móvel e,
muitas vezes, um amplo abrigo em forma de tenda (às vezes uma estrutura inflável em
uso moderno), para que possa ser facilmente instalado perto da fonte de vítimas.

HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPANHA NO ESTÁDIO DO PACAEMBU. FOTO: PMSP

Em um ambiente urbano, o hospital de campanha geralmente é estabelecido em um
edifício facilmente acessível e altamente visível (como uma mansão, restaurante,
escola etc.). No Brasil, em vez dos tradicionais jogos de futebol, o estádio do
Pacaembu está recebendo pessoas infectadas com o novo Coronavírus (chamado de
Sars-coV-2), desde o dia 06 de Abril está funcionando como 'Hospital de Campanha,
com duas tendas e 200 leitos.
A mesma estrutura foi montada no Anhembi, com 1.800 leitos. Rio de Janeiro, Boa
Vista, Brasília, Fortaleza e vários outros municípios também vêm montado espaços
semelhantes como forma de enfrentamento à epidemia provocada pelo COVID-19.
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PERFIL DH
SUS: UM DIREITO HUMANO
A saúde é um direito fundamental que consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos de
1948, na qual assegura que o bem-estar, alimentação e cuidados médicos são indispensáveis à
sociedade. Com referências a este documento, no ano de 1988, a nova Constituição Federal do
Brasil possibilitou a criação do SUS (Sistema Único de Saúde), um sistema gratuito e
abrangente para toda população, incluindo o acesso a medicamentos, vacinação e tratamentos
específicos. Dois anos após sua criação, no ano de 1990, foi aprovada a Lei Orgânica da Saúde,
que detalhou o funcionamento do sistema. Entre suas características estão Universalização,
Equidade e Integridade. Sua gestão tripartite (governo municipal, estadual e federal) é
responsável pelos investimentos e recursos que garantam o funcionamento pleno.
Neste o ano, o SUS completará seus 32 anos, e durante esse tempo possibilitou o acesso a
diversos medicamentos gratuitos, a aplicação da carteira básica de vacinação, procedimentos
cirúrgicos e tratamentos como do vírus do HIV e diabetes. O Brasil é reconhecido mundialmente
pela sua ampliação do sistema de saúde e é considerado um dos países mais imunizados do
mundo graças ao Programa Nacional de Imunização. De acordo com dados disponibilizados pelo
Ministério da Saúde, em 2019, o SUS possui mais de 36 mil salas de vacinação e aplica, por ano,
aproximadamente 300 milhões de imunobiológicos. Hoje o SUS mostra novamente sua
importância com a descoberta do novo coronavírus. O sistema vem desenvolvendo um trabalho
sério e importante para salvar vidas, graças à dedicação dos profissionais da área.

REFER Ê NCIAS
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Demografia Médica 2015: População que depende
do SUS tem três vezes menos médicos que usuários de planos de saúde.
GARCIA, Marcelo. História da vacinação no Brasil: país é referência mundial em
imunização.
MARQUES, Fábio. Agência Saúde. Programa Nacional de Imunizações completa 45
anos.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa Nacional de Imunização
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Vacinação: quais são as vacinas, para que servem, por que
vacinar, mitos.
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AINDA SOBRE O SUS...
_Cultura

“Fotografar, é colocar na mesma linha, a cabeça, o olho
e o coração".
Essa frase de Henri Cartier-Bresson fará sentido ao ver a
dica que selecionamos neste mês para vocês! Com um
olhar sensível, a publicação O SUS em fotos nos mostra
o cotidiano de usuários e agentes do Sistema Único de
Saúde em diversas partes do país. O livro ilustra, por
meio da fotografia, os três princípios básicos do
Sistema, os quais, com base no que diz o Ministério da
Saúde, apresentaremos a vocês na coluna ao lado.

_Glossário

Universalização: a saúde é um direito de
cidadania de todas as pessoas e cabe ao
Estado assegurar este direito, sendo que o
acesso às ações e serviços deve ser
garantido
a
todas
as
pessoas,
independentemente
de
sexo,
raça,
ocupação, ou outras características sociais
ou pessoais.
Equidade: o objetivo desse princípio é
diminuir desigualdades. Apesar de todas
as pessoas possuírem direito aos serviços,
as pessoas não são iguais e, por isso, têm
necessidades
distintas.
Em
outras
palavras,
equidade
significa
tratar
desigualmente os desiguais, investindo
mais onde a carência é maior.
Integralidade: este princípio considera as
pessoas como um todo, atendendo a
todas as suas necessidades. Para isso, é
importante
a
integração
de
ações,
incluindo a promoção da saúde, a
prevenção de doenças, o tratamento e a
reabilitação. Juntamente, o princípio de
integralidade pressupõe a articulação da
saúde com outras políticas públicas, para
assegurar uma atuação intersetorial entre
as
diferentes
áreas
que
tenham
repercussão na saúde e qualidade de vida
dos indivíduos.

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) SÃO PAULO, SP – 2008.
IMAGEM DO LIVRO O SUS EM FOTOS, MINISTÉRIO DA SAÚDE 2013

O SUS EM FOTOS: PROMOÇÃO DA SAÚDE, PRODUÇÃO DE SENTIDOS /
MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA-EXECUTIVA, SUBSECRETARIA DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS – BRASÍLIA : MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013.
118 P.
Acesso gratuito em: https://bit.ly/2W1akLm
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