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Resumo: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET Saúde – objetiva uma aproximação entre 
as instituições formadoras de trabalhadores para a área da saúde e as instituições de atenção à saúde, visando o 
intercâmbio  de  conhecimentos,  a  reorganização  do  ensino  e  a  qualificação  do  trabalho.  O  projeto  PET 
Interdisciplinar  em Saúde  Mental  –  Parceiros  em Rede/Porto  Alegre,  integra  esse  programa  focando-se  na 
atenção às questões de saúde referentes ao uso abusivo de substâncias psicoativas, tendo como seus proponentes  
e principais partícipes a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Secretária Municipal de Saúde de Porto  
Alegre. Seu principal local de ações é o Centro de Atenção Psicossocial para Usuários de Alcóol e Outras Drogas 
do Distrito Glória/Cruzeiro/Cristal. Integram o projeto estudantes de vários cursos da saúde, caracterizando-o 
como processo de formação conjunta e interdisciplinar. Entre as ações desenvolvidas até o momento, cabem  
citar: o acolhimento de pacientes; a evolução e acompanhamento de casos do serviço; a comunicação com outros  
serviços  do distrito;  a  participação  na  construção de projeto de  grupo terapeútico-reflexivo;  o  estudo sobre 
temáticas alinhadas ao trabalho desenvolvido; a preparação de seminários e o acompanhamento do trabalho de 
um centro do Programa de Saúde da Família – serviço componente da rede de saúde que lida também com 
questões concernentes a temática do projeto em um nível de atenção diferenciado, com recursos e instrumental  
específicos. Visto o objetivo do referido projeto de reorientar e qualificar a formação e o trabalho em saúde,  
justifica-se  a  importância  de  compartilhar  das  experiências  que  o  mesmo  proporciona  aos  outros  atores 
envolvidos  com as  temáticas  saúde e  formação,  em especial  os  estudantes  da  área  da  saúde,  indicando  as 
motivações  e  rumos  dessa  possível  reorientação  e  também dando  a  conhecer  a  perspectiva  e  realidade  de  
trabalho na área.
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