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DICA RÁPIDA

Cole uma foto na parte de 

cima do cartão, na parte 

de baixo escreva um texto 

com alguma rima e que 

expresse nosso PET 

SANCA RAPS

Em São Carlos acontece o 

PET Sanca

A EIP é nossa meta, firme 

como a aroeira branca



Aqui temos participação  

do SUS e da UFSCar.

Saúde mental e 

integração, esse é o 

desafio que viemos 

buscar! 



Há pouco tempo o cuidado em saúde era muito 
fragmentado o que para o paciente se tornava um 

enfado.

Cada um no seu quadrado



Onde estava a alegria? 

E agora com a pandemia?



Para o médico o que importava na ocasião era ter todos os exames na mão, enquanto o enfermeiro prestava os cuidados do dia sem pensar se sua mente estava vazia, 



O psicólogo, por sua vez,iniciava a terapia.
Porém se esquecia,que sua maior alegria, era voltar a andar um dia.



Andar, correr, pular,

Habilidades tão simples,

Que aos pacientes 

do CAPS AD,

foram ensinaram a 
admirar,



Para o nutricionista,

 o que importava,

 era o alimento que 

ele iria ofertar, 



mas o fisioterapeuta, dos músculos queria cuidar,Assim, o paciente,
logo poderia andar, 



mas do assistente social ele iria 

precisar,

porque não tinha como para casa 

voltar.

 Tinha ainda que pensar,

 como as atividades do dia a dia,

 ele iria realizar.



 Necessitava um Terapeuta

 ocupacional consultar, 

quando conseguia esse 

profissional encontrar. 



Hoje, todo esse povo está 
se articulando,

e dessa forma, um cuidado interprofissional e integral, esta sendo aplicando,
Assim, o paciente vai se 

beneficiando.



O princípio do SUS,

a Integralidade,

 só é possível,

a partir da 

Interprofissionalidade.

Mateus F. da Silva



É possível ver que o 

trabalho interprofissional 

se integra, quando o 

usuário é cuidado em 

todas suas esferas.

Mateus F. da Silva



Para os alunos da 
graduação, uma forma 
de potencializar ainda 

mais o SUS, é 
implementar 

interprofissionalidade 
em sua formação

Mateus F. da Silva



Pensamos de formas 

diferentes, mas queremos 

coisas em comum;

Conversamos, colaboramos e 

no CAPS AD tudo aconteceu 

sem problema algum!

 



Transformação do Corpo
por Anik Setti

Doutor, eu vim te falar por conta do PET...

Mhm? O que você tem sentido?

Ah, sabe, Doutor, é que antes do PET, tudo era certo:

Meus olhos viam
Meus ouvidos escutavam
Meu coração batia
Minhas mãos faziam
Minha boca falava
Minha cabeça sabia



Agora, Doutor, meu corpo não faz sentido mais. Andei 
percebendo que meus olhos enxergam melhor 
quando meus ouvidos escutam o que os outros dizem.

Uma voz traz a visão de uns olhos
Umas palavras me sugerem uma história
Uma história falada me mostra uma vida
 

Nem todos enxergam esses olhos, essa história, essa 
vida... Será que é caso de sinestesia coletiva, Doutor?



Tem como essa sinestesia afetar o sistema 
cardiovascular? Antes, o meu coração batia. 
Agora, ele não bate:

Ele aperta
Ele corre
Ele salta
Ele voa

Deve ser um caso de arritmia, não é mesmo, 
Doutor?



Acho que essa arritmia deve estar afetando a minha 
coordenação motora também, sabe, porque 
recentemente, as minhas mãos não fazem mais:

Elas tocam
Elas confortam
Elas perguntam
Elas mostram
Elas ajuntam
Elas seguram nas maõs do outro e não querem soltar 
mais

O que será isso, Doutor? Será que é algum tipo 
incomum de paralisia?



Essa paralisia pode afetar os lábios e a língua? 
Quanto mais minhas mãos alcançam, menos a 
minha boca fala:

Ela conta
Ela reflete
Ela pergunta
Ela cala

Será um distúrbio da linguagem, Doutor? Terá 
algo errado com a minha cabeça?



Deve ser, porque a minha cabeça também não está 
mais igual:

Ela delira
Ela duvida
Ela contempla
Ela inverte
Ela rodopia
Ela conecta
Ela compreende
Mas não sabe mais o que eu sabia

Parece que ela cresceu para ser maior do que era 
antes, e não cabe mais no meu crânio. Será que é 
uma inflamação?



Essa inflamação pode afetar a audição? Porque 
quanto mais eu penso, quanto mais tem coisas para 
escutar... Doutor, meu corpo ficou louco.

Ele não é mais meu, mas parece que virou um 
grande ouvido-coração-olhos-maõs-boca que se vira 
para fora e para dentro em um grande nó que surge 
no outro e lateja no outro e segura no outro e não 
desata mais.

Doutor, foi meu que corpo mudou por causa do PET... 
Ou será que foi a minha cabeça?

(FIM: o Doutor responde querendo saber se ele 
poderia emprestar esse animal de estimação para 
compartilhar com sua equipe...)



De diferentes estampas, formamos um só tecido, da humanidade e do cuidado em saúde!

Cole imagem aqui



Para você que atua no SUS
Estudante, gestores conduz
Trabalhores e ciência que produz...
 
Rede, vínculo e cuidado;
Articulação é o reinado.
Profissões conectadas,
São fronteiras desvendadas.
 
Mente, crítica humanística
Em formação e colaboração.
Nas mazelas desta vida reconhecemos a nossa missão,
Tempo e experiência construída,
Atuação e transformação.
Leva no encontro dia a dia a sonhada profissão.
 
Sei que tudo ou nada sei,
Um sonho interprofissional faz nascer,
Somos mente, corpo e espírito lutando por cada ser.

Autora: Janaina T.S.Junqueira Assis (trabalhadora e preceptora PET Interprofissionalidade - UFScar na luta 
pelo SUS)



Deixamos aqui,

Nosso agradecimento,

A todos os profissionais,

usuários e todos aqueles 

que contribuíram de 

alguma forma para que 

tudo isto acontecesse.

Obrigada! 


