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Saúde Mental, Reabilitação 
e Atenção Básica

Saudamos a chegada do pre-
sente livro, principalmente, 
por duas razões: - é um dos 
importantes frutos do traba-
lho coletivo e intersetorial 
realizado no âmbito do Pro-
grama de Educação pelo Tra-
balho (PET-Saúde) do Sistema 
Único de Saúde (SUS), abor-
dando temas relacionados à 
Saúde Mental e à Reabilitação 
em nível da Atenção Básica à 
Saúde; - e representa um des-
dobramento da longa e pro-
dutiva parceria da PUC-SP 
com o Território de Saúde Fó/
Brasilândia da zona norte da 
cidade de São Paulo. 

Trata-se de uma utopia ativa, 
como dizem as organizado-
ras do fecundo livro que você 
tem em mãos. É no enfren-
tamento de alguns aspectos 
desse desafi o que investem 
os docentes, estudantes, pro-
fi ssionais e gestores de saúde 
que, trabalhando lado a lado, 
geraram articulações recipro-
camente produtivas para os 
serviços de saúde e para nossa 
universidade. 

Luiz Augusto de Paula Souza
Assessor PROEC/Reitoria PUC-SP

Os textos aqui apresentados 
representam o registro e a 
refl exão de estudantes de 
psicologia, fonoaudiologia, 
fi sioterapia e serviço social da 
PUC-SP, campus Monte Alegre 
sobre as experiências vividas 
através do PET-Saúde com 
profi ssionais de saúde, agen-
tes comunitários e usuários 
dos serviços de saúde mental, 
reabilitação e atenção primária. 

São experiências exitosas e 
que muito contribuíram para 
a aprendizagem e a formação 
dos futuros profi ssionais; para 
a análise, a avaliação e o repla-
nejamento dos profi ssionais 
das ESF, UBS, NASF, CAPS, 
CER, NIR, HM sobre o tra-
balho que desenvolvem nos 
serviços da saúde e, principal-
mente, para o acesso e quali-
dade dos serviços prestados 
aos usuários.  

Regina Marsiglia
Profa. Assistente Doutora da PUC-SP 

e Adjunta de FCMSCSP

Constatar até onde chegaram a experiência de integração ensino-serviço, 
a maturidade alcançada e as lições aprendidas no caminho representa 
para mim a comprovação de que sonhamos um sonho possível e de que, 
por termos sonhado juntos, conseguimos compartilhar este ideal com 
um número crescente de pessoas e instituições. 

O projeto da PUC-SP foi mais longe e transcendeu o que pudemos proje-
tar naquele momento, quando redigimos portarias, editais e documentos 
orientadores de sua implementação para todo o Brasil. Foi conduzido 
com competência, com disciplina e com criatividade, preocupou-se com 
seu registro e com sua avaliação e produziu um material rico e precioso. 

Para quem milita ou pesquisa na área de recursos humanos em saúde, 
para quem é docente na área da saúde e se preocupa com a relevância 
social do trabalho em saúde e com a formação dos profissionais de saúde, 
recomendo, sem nenhuma dúvida, a leitura desta publicação.  

Ana Estella Haddad  
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