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Resumo: Ações de promoção de saúde vêm sendo cada dia mais 

desenvolvidas e estimuladas nos diferentes cenários com intuito de produção 

da saúde e melhoria da qualidade de vida, bem como estimular a participação 

proativa dos indivíduos na gestão dos serviços de saúde e na definição de 

políticas públicas. Atualmente, articulações intersetoriais têm sido estimuladas 

de forma a contribuir com a promoção de hábitos de vida saudáveis. O 

Programa Saúde na Escola (PSE) constituise em uma política que estimula a 

parceria saúde e educação com finalidade de proporcionar a formação integral 

dos estudantes da rede pública propondo ações de prevenção, promoção e 

atenção à saúde (BRASIL, 2007). A participação social favorece a construção 

de um Sistema Único de Saúde (SUS) de caráter integral e universal no acesso 

à saúde. Nesse sentido, a efetiva participação da comunidade, dos 

profissionais e dos gestores de saúde em decisões de planejamentos de 

políticas de saúde por meio dos Fóruns, Conselhos e Conferências de Saúde 

tornamse oportunidades democráticas para o Controle Social no setor da 

saúde (NUNES et al, 2009). O Programa de Educação pelo Trabalho para a 

Saúde (PETSaúde) é uma estratégia dos Ministérios da Saúde e Educação 

voltada para qualificação dos profissionais de saúde, bem como para iniciação 

ao trabalho e vivências a alunos de graduação da área de saúde (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2009). Em Goiânia, o PETSaúde da Universidade Federal de 

Goiás (UFG) é realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde – 

SMS. Uma das áreas de atuação é a Vigilância e Promoção de Saúde, na qual 

está inserida o grupo tutorial do Centro de Saúde da Família do Recanto das 

Minas Gerais (CSF RMG), lócus deste trabalho. Neste sentido, ações de 

promoção da saúde podem ser realizadas no âmbito do PET Saúde, 

possibilitando assim uma sólida formação dos estudantes neste nível de 

intervenção. 


