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Gestão da Educação
PRÓ-SAÚDE
O Programa Nacional de Reorientação da 
Formação Pro� ssional em Saúde (Pró-Saúde) 
visa promover transformações nos processos de 
geração de conhecimento, ensino e aprendizado 
e de prestação de serviços à população para 
reorientar a formação pro� ssional, inicialmente nos 
cursos de Medicina, Enfermagem e Odontologia, 
assegurando uma abordagem integral do processo 
saúde-doença, com ênfase na atenção básica. Em 
2008, o Pró-Saúde foi ampliado para os demais 
cursos de graduação da área da saúde. 
 
PET-SAÚDE
O Programa de Educação pelo Trabalho para 
a Saúde (PET-SAÚDE) é destinado a fomentar 
grupos de aprendizagem tutorial nas práticas da 
atenção básica no SUS. Como mais uma das ações 
intersetoriais direcionadas para o fortalecimento 
desse nível de atenção, o Programa prevê o 
pagamento de bolsas para tutores acadêmicos, 
preceptores e estudantes monitores de graduação 
da área da saúde. 

TELESSAÚDE BRASIL
O Programa Nacional de Telessaúde (Telessaúde 
Brasil) é um programa que busca melhorar a 
qualidade do atendimento da Atenção Básica do 
SUS por meio da ampliação da capacitação das 
Equipes de Saúde da Família utilizando tecnologia 
capaz de promover a teleducação, a teleassistência 
e a regulação do sistema, com resultados 
positivos na resolubilidade da atenção à saúde da 
população.
 
UNASUS
A Universidade Aberta do Sistema Único de 
Saúde (UNASUS) visa sistematizar – com base nos 
contextos e nas necessidades dos trabalhadores de 
saúde – processos educativos que contribuam para 
o aperfeiçoamento do trabalho em saúde e para a 
quali� cação pro� ssional. A meta inicial é quali� car, 
até 2011, 52 mil especialistas em Saúde da Família 
e oferecer capacitação gerencial a 100 mil gestores.

Informações: unasus@saude.gov.br 
 

AÇÕES DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL EM SAÚDE
A educação pro� ssional em saúde está direcionada 
a todos os trabalhadores de nível médio do SUS, 
com a oferta de cursos técnicos e pós-técnicos nas 
Escolas Técnicas do SUS, nas áreas de Enfermagem, 
Odontologia, Biodiagnóstico, Agentes 
Comunitários de Saúde, Vigilância, entre outros.

Informações: deges@saude.gov.br

Gestão do Trabalho
ProgeSUS
O Programa de Quali� cação e Estruturação da Gestão 
do Trabalho e da Educação no SUS (ProgeSUS) é um 
programa de cooperação técnica e � nanceira com estados 
e municípios voltado para o desenvolvimento de ações 
conjuntas com vistas ao fortalecimento e modernização 
das estruturas de gestão do trabalho e da educação no SUS, 
com vistas a sua efetiva quali� cação. 
 
DesprecarizaSUS
O Programa Nacional de Desprecarização do Trabalho 
no SUS (DesprecarizaSUS) é uma estratégia de ação 
do governo federal cujo objetivo é a desprecarização 
dos vínculos de trabalho na saúde. Para formulação 
dessa política nacional, foi criado o Comitê Nacional 
Interinstitucional de Desprecarização do Trabalho no SUS.

Informações: degerts@saude.gov.br

Redes Colaborativas

RET-SUS
A Rede de Escolas Técnicas do SUS (RET-SUS) é uma rede 
governamental criada para facilitar a articulação entre as
36 Escolas Técnicas do SUS e fortalecer a Educação 
Pro� ssional em Saúde. É uma estratégia de troca de 
informações e experiências, compartilhamento de saberes 
e mobilização de recursos. É coordenada pela Secretaria de 
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério 
da Saúde, e tem a Escola Politécnica de Saúde Joaquim 
Venâncio, da Fiocruz, como Secretaria Técnica.

Informações: retsus@� ocruz.br

REDE OBSERVATÓRIO DE RECURSOS 
HUMANOS EM SAÚDE
A Rede Observatório de Recursos Humanos em Saúde é 
uma iniciativa do Ministério da Saúde, em conjunto com 
OPAS/OMS no Brasil, coordenada pela Secretaria de Gestão 
do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES). 
O propósito geral da Rede é produzir estudos e pesquisas, 
bem como propiciar o mais amplo acesso a informações 
e análises sobre a área do trabalho e da educação 
na saúde no País, facilitando a melhor formulação, o 
acompanhamento e a avaliação de políticas e projetos 
dessa área. Além disso, espera-se que a Rede também 
contribua para o desenvolvimento de processos de controle 
social sobre a dinâmica e as tendências dos sistemas de 
educação e trabalho no campo da Saúde.
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