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Resumo: A regulamentação do Programa de Educação pelo Trabalho para a 

Saúde (PETSaúde) por meio do Ministério da Saúde favoreceu o processo de 

integração e articulação entre universidade e serviço envolvendo tutores 

(professores), preceptores (profissionais dos serviços) e monitores (estudantes 

de graduação da área da saúde) (BRASIL, 2010). Entre as metas do programa 

estão o estímulo ao desenvolvimento de ações intersetoriais que fortaleçam 

áreas estratégicas do Sistema Único de Saúde (SUS). O PETSaúde possibilita 

contribuir na formulação e execução da política de formação e 

desenvolvimento de recursos humanos para a saúde prevista na Lei n. 8080/90 

(BRASIL, 1990), bem como nas propostas do Programa Saúde na Escola 

(PSE). Direcionado à população de crianças, adolescentes, jovens e adultos 

que frequentam unidades de educação pública brasileiras, o PSE é uma 

política interministerial (Ministério da Saúde e Ministério da Educação) que 

visa à promoção do desenvolvimento pleno desse público nesses espaços, a 

partir de temas que abordem a prevenção, promoção de saúde e construção 

de uma cultura de paz. Contudo, para o êxito do PSE, é fundamental a 

articulação entre a rede pública de educação e a rede básica de saúde. Nesse 

contexto, a equipe do PETSaúde subgrupo Guanabara elaborou um 

instrumento para atividades que auxiliem no processo de execução das 

propostas do PSE. 


