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. “Perca sua vez”: o jogador não poderá dar o palpite, passando a vez para o jogador à sua 
esquerda, que escolherá um número de 1 a 10 (dentre aqueles ainda não escolhidos) dando 
seguimento ao jogo.

9. CASAS COM A MARCAÇÃO  NO TABULEIRO 
As casas do tabuleiro marcadas com o símbolo “ “  dão a quem cair 
nelas o direito de tentar adivinhar o conteúdo de uma cartela-bônus, isto é, 
o mediador retira uma nova cartela da pilha e o jogador poderá escolher 
até cinco dicas dela, seguidamente. Ele solicita as dicas, uma por vez, pelos 
números, e no momento que achar mais conveniente, tem o direito de dar 
um único palpite. Se o palpite estiver correto, seu peão avançará segundo 
a tabela ao lado:

“ “O
O

10. SOBRE A AJUDA AOS JOGADORES EM DESVANTAGEM
Um dos requisitos para se vencer o  é o auxílio aos jogadores em desvantagem (ver Item 
11-VENCEDOR), que ocorrerá sempre para o colega que estiver em último lugar no tabuleiro. Vale 
lembrar que não é permitido revelar o conteúdo da cartela, mas ajudar o colega a acertá-la. Quando 
o jogador que recebeu auxílio no jogo acerta seu palpite, a cartela será sua e ambos, tanto quem 
ajudou, quanto quem foi ajudado,  andam no tabuleiro.

11-VENCEDOR:
Vence o IN∙DICA∙SUS o participante que auxiliar os colegas em desvantagem no jogo e alcançar a 
casa 'FIM' no tabuleiro. No caso do 'jogo rápido' (ver item OBSERVAÇÕES), vence o jogo aquele que 
ajudou o colega, está à frente no tabuleiro e possui o maior número de cartelas. 

OBSERVAÇÕES:
- As fichas amarelas não dão direito a palpites sobre as cartelas-bônus;
- Opção de 'Jogo rápido': o IN∙DICA∙SUS tem uma versão 'rápida', em que os participantes acordam 
um tempo limite para o término da partida. 
- Jogo como Avaliação: O IN∙DICA∙SUS Jogo pode ser utilizado como avaliação de disciplinas da 
área da saúde; para isso, os estudantes precisam de um acerto mínimo de cartelas, definido pelo 
professor, que corresponderá a nota da matéria. 
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1. O JOGO 
O IN∙DICA∙SUS é um jogo pedagógico que aborda os conteúdos da gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS), integrante do projeto de pesquisa e pós-doutorado Recriar-se: Reconstrução de conhecimentos por 
meio da arte, do lúdico e de tecnologias educativas na saúde, desenvolvido no Centro de Estudos 
Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília (CEAM/UnB) em articulação com a Escola de 
Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais (EE/UFMG). A dinâmica da proposta consiste na 
leitura de 'dicas' para os participantes sobre os assuntos relacionados ao SUS, estimulando os jogadores a 
arriscarem os conceitos, lugares, tempos e atores sociais que integram a política pública de saúde no 
Brasil, conforme as regras descritas a seguir.

TIPOS DE CARTELAS DO IN∙DICA∙SUS

 1. Este jogo é uma adaptação do original 'Perfil 4', da indústria de brinquedos 'Grow'.

PARA QUÊ SERVEM?

47 Cartelas Leitura das dicas pelo mediador da vez, durante a partida;

 6 peões Um para cada participante, dupla ou equipe andar no tabuleiro;

10 fichas
vermelhas

Marcação das dicas lidas, no tabuleiro (numeração de 1 a 10)

1 ficha azul
Marcação da categoria da cartela no tabuleiro (SUS-COISA; SUS-LUGAR;
ATORES-NO-SUS; SUS-TEMPO);

4 fichas
  amarelas

Serão adquiridas pelos jogadores a partir do comando 'um palpite a 
qualquer hora' (item 8)

1 tabuleiro
Para andar nas caselas, marcar a quantidade de dicas lidas e a categoria 
das cartelas

3. OBJETIVO PEDAGÓGICO:
Promover momentos de ensino-aprendizagem sobre a gestão do SUS, para estudantes da área da 
saúde e interessados em geral, mediados pela emoção, criatividade, descontração, envolvimento, 
motivação e participação ativa desencadeada pelo jogo.

4. OBJETIVO DO IN∙DICA∙SUS: 
Ser o primeiro jogador ou equipe a levar o respectivo peão até o espaço marcado 'FIM' no tabuleiro, 
após ter auxiliado os colegas no jogo.

5. PREPARAÇÃO
Sugerimos que os jogadores leiam com atenção essa classificação, para facilitar a associação de 
idéias durante o jogo. As 51 cartelas são distribuídas em 4 categorias, descritas no quadro a seguir.

São os conceitos, os objetos, as siglas e os demais assuntos estudados nas disciplinas 
que abordam o Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. Ex: Descentralização, 
Programação Pactuada e Integrada (PPI), Sistema de Informação da Atenção Básica 
(SIAB).

Diz-se dos espaços físicos ou de discussão partilhada que constituem a organização e 
o funcionamento do sistema de saúde. Ex: Hospital; Comissão Intergestores Bipartite 
(CIB); Comissão Intergestores Tripartite (CIT).

Fala-se aqui das principais conquistas jurídicas e acontecimentos que conformaram a 
política pública de saúde no Brasil, num determinado tempo histórico. O acerto da cartela 
refere-se ao fato, acompanhado ou não da data precisa. Ex: Emenda Constitucional-29 
(EC-29) ou EC-29 de 2000; 8º Conferencia Nacional de Saúde ou 8º CNS/1986.

6. COMO JOGAR
1. Os jogadores decidem entre si quem começará o jogo – este passará a ser o mediador, que depois 
passará a função para o colega da esquerda, dando continuidade ao jogo. Depois de escolhido, o 
mediador escolherá a primeira cartela da pilha e dirá aos participantes qual a sua categoria (SUS-
COISA; SUS-LUGAR; SUS-TEMPO ou ATORES-NO-SUS), colocando a ficha azul sobre a respectiva 
casa do tabuleiro (SUS-COISA; SUS-LUGAR; SUS-TEMPO ou ATORES-NO-SUS);

2. O jogador sentado à esquerda do mediador escolhe um número de 1 a 10 e em seguida coloca 
uma ficha vermelha sobre a casa no tabuleiro de mesmo número;

3. O mediador lê em voz alta a dica com o número escolhido pelo jogador;

4. Após a leitura da dica, o jogador que a escolheu tem direito a dar um palpite sobre a identidade da 
cartela, dizendo em voz alta quem ou o que ele pensa estar retratado nela. Caso o jogador não 
queira dar seu palpite, ele simplesmente passa a vez ao colega à sua esquerda.

5-Acertando ou não os palpites:

Ao dar o palpite, o jogador poderá acertar ou errar:

- Se acertar: o mediador retira as fichas vermelhas do tabuleiro, entrega a cartela ao 
participante, e este deverá avançar o peão no tabuleiro (veja item 7-Pontuação). 

- Se errar: a vez de jogar passa para o próximo jogador à esquerda, que fará o mesmo 
procedimento anterior: escolherá um número de 1 a 10 (dentre aqueles ainda não escolhidos), 
colocará na respectiva casa numerada outra ficha vermelha, receberá a dica, dará um palpite, e 
assim por diante. Não há penalidade para o jogador que erra o palpite.

7. PONTUAÇÃO PARA ANDAR NO TABULEIRO   
Cada cartela de IN∙DICA∙SUS vale 10 pontos, que serão divididos entre o mediador e o jogador que 
acertar o palpite. O mediador recebe um ponto para cada dica revelada (basta contar as fichas 
vermelhas que estiverem sobre os números no tabuleiro)

O jogador que acertar o item da cartela com seu palpite receberá um ponto para cada dica não 
revelada (o que será igual ao número de fichas vermelha fora do tabuleiro). Tanto o mediador quanto 
o jogador que acertar o palpite registram seus pontos avançando seus peões o número de espaços 
igual ao número de pontos recebidos. 

Exemplo: se um jogador acertar a identidade da cartela após a sétima dica revelada, ele avançará seu 
peão três casas, correspondente a dez menos sete. Já o mediador andará 7 caselas, referentes às 
dicas lidas na cartelas. 
Depois de reveladas 9 dicas quaisquer da cartela, sem que o palpite certo seja dado, o próximo 
jogador colocará a última ficha vermelha sobre o número restante e ouvirá a última dica. Neste 
momento, já não importa se o jogador acertará ou não seu palpite: o mediador marcará sozinho 10 
pontos (10 dicas reveladas). Porém, será preciso ler a última dica de qualquer modo, pois ela poderá 
ser uma instrução (veja item seguinte).

8. AS INSTRUÇÕES: 
Às vezes, ao escolher um número, o jogador pode receber uma instrução, em vez de uma dica, 
conforme seguem:

. “Um palpite a qualquer hora”: o jogador recebe uma ficha amarela, que lhe permite dar um 
palpite imediatamente antes da jogada de qualquer outro participante, durante todo o jogo (isto é, 
antes que o colega escolha uma nova dica). Isso, no entanto, não lhe tira o direito de dar um palpite 
na sua jogada. Após utilizar a ficha amarela, o jogador deve devolvê-la ao centro da mesa.

Referem-se aos profissionais, às associações, aos cargos e aos movimentos que 
integram ou conformam o SUS. Ex: Secretário Estadual de Saúde; Agencia Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS); Agente Comunitário de Saúde (ACS).

SUS COISA:∙
18 cartelas

ATORES∙NO∙SUS:
13 cartelas

SUS∙LUGAR
12 cartelas

SUS∙TEMPO
8 cartelas  
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