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Resumo: O Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde (PET-Saúde) é 

um projeto do Ministério da Saúde com a intenção de integrar e desenvolver a 

qualificação dos estudantes de graduação e profissionais na área da saúde. 

Nesse sentido, busca a melhoria na qualificação dos profissionais atuantes e que 

irão compor o mercado de trabalho. No entanto, visto que o ensino no Brasil teve 

suas bases na visão positivista, desde o século XIX, as matrizes curriculares 

fragmentadas em disciplinas permeiam todas as esferas da educação no país, 

assim como o ensino superior, e adentra portanto o exercício profissional dos 

seus estudantes formados. Contudo, com o advento da modernidade e das 

novas tecnologias na comunicação, o conhecimento superou os espaços formais 

de ensino assim como sua fragmentação, tornando a interdisciplinaridade e 

consequentemente a interprofissionalidade indispensáveis para o processo de 

ensino-aprendizagem e de trabalho. Sob essa égide, busca-se entender a 

contribuição dos Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde (PET-Saúde) 

para uma práxis de ensino-aprendizagem baseada no trabalho interdisciplinar e 

colaborativo entre os curso universitários da saúde. O presente trabalho trata-se 

de uma pesquisa bibliográfica-documental de cunho qualitativo baseado em 

autores como Edgar Morin (1999) e Paulo Freire (1996), assim como portarias 

do Ministério da saúde e artigos indexados nas bases de dados como Google 

Acadêmico e Scielo sobre a interdisciplinaridade no ensino superior em saúde 

bem como experiências exitosas de programas ligados ao PET-Saúde. 

Outrossim, além da contribuição já previstas de um ensino mais complexo e 

interdisciplinar na Universidade, o PET-Saúde por sua presença em instituições 

em todo o Brasil, mostra que os estudantes e profissionais que tiveram a 

oportunidade de experimentar esse processo de trabalho demonstraram uma 

melhora na capacidade de resolução de problemas tanto interpessoais quanto 

profissionais, tomando conhecimento da sua função e importância no trabalho, 
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concomitantemente a posição do outro, elevando o respeito e a eficiência do 

atendimento à população. Portanto, observa-se que os impactos desse 

programa no ensino e na atuação profissional são benéficos e explícitos, 

cumprindo a atenção centrada no ensino-serviço e comunidade, tornando os 

envolvidos mais ativos na construção de conhecimentos e resolução de 

problemas, contribuindo também para as atividades em grupo e por fim visando 

uma melhoria significativa na atenção do usuário e dos serviços de saúde, 

principalmente do SUS. 
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