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Você conhece o PET-Saúde?
O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) 
integra a agenda dos recursos humanos em saúde do Brasil há mais 
de 10 anos . Este programa visa, entre seus objetivos, contribuir com 
a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em 
Saúde (PNEPS) para formação e desenvolvimento de trabalhadores 
do Sistema Único de Saúde (SUS).
O PET-Saúde é um programa que objetiva a qualificação da integração 
do ensino com a realidade dos serviços de saúde, aprimorando, na 
prática, as competências dos profissionais da saúde, dos docentes das 
universidades, bem como dos estudantes dos cursos de graduação na 
área da saúde. 

Quem pode participar do PET-Saúde?
Após a publicação do edital de cada edição do PET-Saúde, podem 
apresentar propostas de projetos as Instituições de Ensino Superior 
públicas e privadas sem fins lucrativos com cursos de graduação na 
área da saúde em parceria com as Secretarias de Saúde (Estadual, 
Distrital e Municipal).

Qual é o público do PET-Saúde?
Esse programa contempla os perfis e as atribuições seguintes:

- Estudantes: regularmente matriculados em Instituições de 
Educação Superior (IES), com a função de desenvolver vivências e 
produzir conhecimento relevante em áreas prioritárias na produção 
da saúde.
- Docentes: com a função de tutoria acadêmica para orientação de 
vivências em serviço e produção e/ou orientação de conhecimento 
relevante na área da saúde.
- Profissionais de saúde: com a função de preceptoria e atuação 
direta nos serviços de saúde para orientação em serviço a estudantes 
participantes do programa.

Por que o PET-Saúde é importante para os 
gestores do SUS e para as universidades?

O PET-Saúde: 
1. Integra os serviços de saúde com as universidades, promovendo 
mudanças institucionais entre as partes para a reorientação da 
formação e do trabalho em saúde na realidade brasileira.
2. Estimula a realização de projetos de intervenção com práticas 
pedagógicas realizadas diretamente na realidade do trabalho em 
saúde.
3. Promove iniciativas de ensino-aprendizagem incorporadas aos 
serviços e ao processo de trabalho em saúde.
4. Contribui para qualificar a atenção em saúde e para preparar os 
futuros profissionais de saúde com competências compatíveis às 
necessidades do sistema de saúde.
5. Fortalece as ações de integração ensino-serviço-comunidade, 
por meio de atividades que envolvem o ensino, a pesquisa, a 
extensão universitária e a participação social.

Qual é o tema da atual edição do PET-Saúde?
O PET-Saúde está em sua 10ª edição (mais de mil projetos selecionados)  
com o tema Gestão em Saúde e Assistência à Saúde. 
O Edital GM/MS  1/2022 selecionou 142 projetos em todo o País . É 
o maior número de projetos selecionados em todas as edições do 
programa. O investimento do Ministério da Saúde para docentes e 
estudantes das universidades e profissionais das secretarias de saúde 
está na ordem de 4 milhões de reais/mês. Nessa 
edição, aproximadamente, 8 mil pessoas estarão 
envolvidas no desenvolvimento dos projetos, entre 
estudantes, docentes e profissionais de saúde. O 
início das atividades está previsto para 1º de agosto 
de 2022,  e o término para julho de 2023.. Para mais 
informações, acesse o QR-CODE ao lado.


