Editorial

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde
fortalecendo a interdisciplinaridade na formação
dos profissionais da área da saúde
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Em 2008, os Ministérios da Saúde e da
Educação instauraram o Programa de Educação
pelo Trabalho para a Saúde, o PET-Saúde, com
os objetivos de: fomentar a formação profissional
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