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RESUMO 

 Analisa-se o processo de implementação da Política de Atenção à Saúde e Segurança 

no trabalho do Servidor Público Federal (PASS) e do Subsistema Integrado de Atenção à 

Saúde do Servidor (SIASS) no Estado do Rio de Janeiro através de revisão de literatura, 

descrição e análise documental de relatórios, de arcabouço legal específico pertinente ao tema 

e de estudo de caso realizado em duas unidades do SIASS. Estabeleceu-se como hipótese que 

as concepções e conhecimentos dos agentes implementadores da PASS-SIASS ‒ no caso 

específico a equipe multiprofissional das unidades ‒ tendem a determinar configurações e 

práticas que poderão se aproximar ou não do modelo preconizado pela política, impactando 

sua implementação. Os resultados da investigação demonstraram que os conhecimentos e 

concepções que orientam as práticas das equipes nas duas unidades ainda mantém-se 

próximos ao conceito da Saúde Ocupacional.  Aponta-se os Foruns do SIASS como espaços 

potencias para superação desse quadro. 

 

 

Palavras-chave: PASS, SIASS. Serviço Público Federal. Relações saúde no trabalho. Saúde 

do Trabalhador. 
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ABSTRACT 

                In this paper, the implementation of the Healthcare and Work Safety Policy for 

Federal Civil Servants (PASS) and the Integrated Healthcare Subsystem for Civil Servants 

(SIASS) in the State of Rio de Janeiro were analysed through a literature review, description 

and analysis of report documents, of the specific legal structure related to the theme, and a 

case study carried out at two units of SIASS. 

            It was established as a hypothesis that the concepts and knowledge of PASS and 

SIASS agents – the multi professional teams, more specifically - tend to determine 

configurations and practices which may or may not follow the model established by policy, 

thus affecting its implementation. 

            Results show that the knowledge and concepts that guide the practices of the teams in 

both units are in relatively close conformity with the concept of Occupational Health. 

SIASS’s Forums are highlighted as potential elements in overcoming this situation.  

 

Keywords: PASS, SIASS. Federal Civil Service. Workplace Health relations. Worker Health 
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1 – INTRODUÇÃO 

Este trabalho versa sobre a implementação da Política de Atenção à Saúde e 

Segurança no Trabalho do Servidor Público Federal (PASS), que foi apresentada pelo 

governo brasileiro e vem sendo coordenada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (MPOG). A PASS tem caráter inédito e recente, e seu processo institucional em 

construção vem gerando questionamentos e vem sendo analisado por alguns autores que 

destacam pontos críticos e desafios na sua implementação (ANDRADE, 2009; 

CAVALCANTI, 2008a, 2008b; CAVALCANTI; OLIVAR, 2011).  

O processo de formalização da PASS veio se constituindo desde 2003. Sua 

materialização e seu marco legal institucional se deram em 2009 através do Decreto-Lei n.º 

6.833 de 29/4/2009 (anexo 1), com a oficialização do Subsistema Integrado de Atenção à 

Saúde do Servidor (SIASS) e com a criação de seu Comitê Gestor. O Comitê é composto 

por representações da Casa Civil; ministérios da Saúde, da Educação, da Fazenda e do 

Trabalho e Emprego; e da Previdência Social, com coordenação geral e executiva do 

MPOG.  

A organização desse subsistema está embasada em três grandes eixos de atuação: o 

de Promoção e Vigilância em Saúde, o da Perícia em Saúde e o da Assistência. Sua 

estruturação se deu com maior ênfase a partir de 2007, de forma pretensamente coletiva
1
, 

através de grupos de trabalho das áreas de recursos humanos e de serviços de saúde, 

compostos por servidores vinculados aos órgãos da Administração Pública Federal (APF). 

As ações propostas buscaram se fundamentar em gestão com base em informação, na inter-

relação entre os três eixos citados, em atuação de equipes multidisciplinares e em 

avaliações dos ambientes e das relações de trabalho locais, havendo nesse contexto a 

abertura para construção de um novo paradigma da relação entre saúde e trabalho no 

serviço público brasileiro (CAVALCANTI; OLIVAR, 2011, p. 213). 

As definições e conceitos dos três eixos estruturantes do SIASS são explicitados em 

diferentes documentos oficiais, tanto no Decreto-Lei n.º 6.833 quanto em normas, portarias 

e manuais: 

Assistência à saúde: ações que visem à prevenção, a detecção precoce e o 

tratamento de doenças e, ainda, a reabilitação da saúde do servidor, 

                                                           
1
 Andrade (2009, p. 45)  considerou  a participação dos  trabalhadores dos serviços de saúde  voltados aos 

servidores no serviço público federal,  assim como  os profissionais  atuantes na área de recursos humanos e 

gestão de pessoas de fundamental importância   no início da construção da PASS/SIASS .A autora também 

destaca que nas três conferências nacionais de saúde do trabalhador, em especial a III CNST em 2005, foram 

discutidas e deliberadas propostas para formalização, normatizações e institucionalização voltadas à saúde do 

servidor público. Já Cavalcanti e Olivar (2011) questionam e apontam o método de planejamento e 

construção operacional do SIASS como pretensamente coletivo por não contar com a ampla participação de 

atores sociais interessados, privilegiando grupos de trabalho com técnicos da área de recursos humanos. 
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compreendendo as diversas áreas de atuação relacionadas à atenção à saúde do 

servidor público civil federal (Decreto-Lei n.º 6.833 – DOU de 30/4/ 2009). 

No documento de apresentação da “Política de Atenção à Saúde do Servidor 

Público Federal – um projeto em construção coletiva” (anexo 2) está descrito que a 

promoção e vigilância à saúde dos servidores, para o SIASS, são as ações de saúde que 

visam a intervir no processo de adoecimento em seus aspectos individuais e em suas 

relações coletivas no ambiente de trabalho. Tais ações se destinam aos trabalhadores e aos 

gerentes e abrangem mudanças na organização e no ambiente de trabalho, a busca ativa de 

doenças e a capacitação para a adoção de práticas que melhorem a qualidade de vida e 

trabalho. Promoção à saúde, portanto, deve ser entendida na sua relação com a prevenção 

dos acidentes e das doenças ocupacionais e no tratamento de possíveis danos e agravos 

decorrentes (PASS, MPOG, 2008). 

Assunção (2012) aborda questões voltadas para desigualdades sociais em saúde e no 

trabalho no setor público destacando que os servidores estão duplamente envolvidos neste 

contexto de desigualdades. Tanto como cidadãos, por estarem mais ou menos vulneráveis, 

dependendo tanto da inserção ocupacional e de sua situação econômica conferida pelo 

emprego, quanto como trabalhadores, em função das condições que encontram para 

trabalhar e se estas coincidem com a qualidade de serviços prestados às populações.  

Essa autora descreve estudos que apontam insatisfação de servidores públicos com 

o trabalho, independentemente dos setores onde estejam atuando: diminuição da autonomia 

profissional, aumento da pressão tanto na hierarquia quanto dos usuários, longo tempo 

destinado a tarefas burocráticas, enfraquecimento do reconhecimento da profissão, 

condições inadequadas de trabalho e baixos salários. Esses fatores encontrados foram 

considerados como relevantes para que se desenvolvam programas de promoção da saúde 

dos trabalhadores no setor público. Assunção segue destacando, a partir de documentos e 

autores que refletem sobre conceitos e práticas de promoção da saúde, que esses programas 

para o serviço público devam ser desenvolvidos e ter como base um conceito de promoção 

da saúde que consista em proporcionar às populações meios para melhorar a saúde e 

exercer um maior controle sobre ela, ou seja, uma visão integral e de sua relação com os 

determinantes sociais, entre eles, o trabalho (ibidem, p. 11, 13, grifo nosso).  

A promoção da saúde vai além da assistência, por isso deve figurar na agenda 

política de todos os setores e níveis governamentais. Defende-se a participação 

da população/grupo de trabalhadores como essencial para sustentar as ações de 

promoção (ibidem, p. 14).  

Um marco legal significativo da PASS, referido como resultado de um processo de 

discussão, encontros e oficinas, com a participação de técnicos diversos órgãos e entidades 

da Administração Pública Federal foi a Norma Operacional de Saúde do Servidor (NOSS), 
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Portaria Normativa – MPOG, editada em 7/5/2010 (anexo 3). Essa norma teve por objetivo 

definir as diretrizes gerais para implementação das ações de Vigilância e Promoção à Saúde 

do Servidor Público Federal, sustentando-se na inter-relação entre os eixos de vigilância e 

promoção, perícia médica e assistência à saúde do Subsistema Integrado de Atenção à 

Saúde do Servidor – SIASS, e no trabalho em equipe multiprofissional com abordagem 

transdisciplinar. (MPOG. NOSS Brasil, 2010, artigo 3º parágrafo único). Para Assunção 

(ibidem, p. 13) essa norma “explicita a intenção de alcançar a equidade e responsabilidade 

sobre os efeitos nocivos provocados pelas situações não controladas, entre elas a situação 

de trabalho dos servidores federais em diferentes regiões do Brasil”. 

A NOSS, em sua Seção I, apresentou diversos conceitos para fundamentar sua 

aplicação, dos quais destacamos:  

Promoção da Saúde:  

Promoção à saúde do servidor é o conjunto de ações dirigidas à saúde do servidor 

por meio da ampliação do conhecimento da relação saúde-doença e trabalho. 

Objetiva o desenvolvimento de práticas de gestão, de atitudes e de 

comportamentos que contribuam para a proteção da saúde no âmbito individual e 

coletivo (BRASIL, 2010a, seção 1, artigo 4º, item VIII). 

E Vigilância em Saúde: 

É o conjunto de ações contínuas e sistemáticas que possibilita detectar, conhecer, 

pesquisar, analisar e monitorar os fatores determinantes e condicionantes da 

saúde relacionados aos ambientes e processos de trabalho, e tem por objetivo 

planejar, implantar e avaliar intervenções que reduzam os riscos ou agravos à 

saúde (BRASIL, 2010a, seção 1, artigo 4º, item XI). 

E também definiu, como fundamental para a operacionalização das ações descritas, 

o conceito de equipe multiprofissional: 

Equipe composta por profissionais de diferentes formações e especialidades para 

atuar no âmbito da vigilância e promoção de saúde, agregando esforços para 

analisar e intervir nas questões de saúde, sob diferentes ângulos da dimensão 

biopsicossocial. A relação entre os profissionais, resguardadas suas 

competências, será de interdependência e complementaridade (BRASIL, 2010a, 

seção 1, artigo 4º, item IV). 

Na Seção III, a NOSS descreve atribuições e competências de sete atores sociais 

envolvidos com a operacionalização da PASS/SIASS: Comitê Gestor de Atenção à Saúde 

do Servidor, Departamento de Saúde, Previdência e Benefícios do Servidor, Dirigente do 

Órgão ou Entidade, Gestor de Pessoas ou de RH, Equipe de Vigilância e Promoção, 

Comissão Interna de Saúde do Servidor Público e do Servidor. Segundo a norma esses 

atores devem atuar em compartilhamento de poderes como delimitado pela diretriz 

nomeada de Cogestão. Sem detrimento à importância de todos os atores envolvidos, porém 

diante do momento atual da PASS, dentre os sete citados apontamos três atores como 

fundamentais para a implementação e suas atribuições e competências:  
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1) Equipe de Vigilância e Promoção: 

a) planejar, coordenar e executar as ações de vigilância e promoção à saúde, 

propondo medidas de prevenção e de correção nos ambientes e processos de 

trabalho; 

b) sistematizar e analisar os dados gerados nas ações de vigilância e promoção à 

saúde, notificando os agravos relacionados ao trabalho no sistema SIAPE-Saúde; 

c) emitir laudos e relatórios dos ambientes e processos de trabalho, bem como 

produzir documentos circunstanciados sobre os agravos à saúde do servidor com 

vistas ao estabelecimento de nexo dos acidentes e doenças relacionadas ao 

trabalho; 

d) elaborar o perfil epidemiológico da saúde dos servidores, a partir de fontes de 

informação existentes com o objetivo de subsidiar as ações de atenção à saúde do 

servidor; e 

e) propor ações voltadas à promoção da saúde e à humanização do trabalho, em 

especial a melhoria das condições de trabalho, prevenção de acidentes, de 

agravos à saúde e de doenças relacionadas ao trabalho (BRASIL, 2010a, seção 1, 

artigo 6º, item V). 

2) Comissão Interna de Saúde do Servidor Público. Contribuir para uma gestão 

compartilhada com o objetivo de: 

a) propor ações voltadas à promoção da saúde e à humanização do trabalho, em 

especial a melhoria das condições de trabalho, prevenção de acidentes, de 

agravos à saúde e de doenças relacionadas ao trabalho; 

b) propor atividades que desenvolvam atitudes de corresponsabilidade no 

gerenciamento da saúde e da segurança, contribuindo, dessa forma, para a 

melhoria das relações e do processo de trabalho; e  

c) valorizar e estimular a participação dos servidores, enquanto protagonistas e 

detentores de conhecimento do processo de trabalho, na perspectiva de agentes 

transformadores da realidade (BRASIL, 2010a, seção 1, artigo 6º, item VI). 

3) Servidor: 

Participar, acompanhar e indicar à CISSP e/ou à equipe de vigilância e promoção 

as situações de risco nos ambientes e processos de trabalho, apresentar sugestões 

para melhorias e atender às recomendações relacionadas à segurança individual e 

coletiva (BRASIL, 2010a, seção 1, artigo 6º, item VII). 

O direito de participação dos servidores em todas as etapas do processo de atenção à 

saúde foi assegurado como uma diretriz da NOSS, e a valorização do seu saber sobre o 

trabalho é considerada estratégica para implementação das ações (BRASIL, 2010a, Seção 

II, art. 5º, item IV). Entretanto, mesmo consideradas atores sociais com importância e 

primazia como citado na NOSS, até o presente momento as CISSP não foram 

regulamentadas pela Casa Civil, tendo sido implantadas somente no Ministério Público do 

Trabalho – Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª região por iniciativa local, através da 

Portaria n.º 77/2011 (anexo 4). No estado do Rio de Janeiro, também por iniciativa local do 

órgão, a CISSP está em fase de implantação na Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ).  

Recentemente, em 25 de março de 2013, como integrante da PASS e das ações no 

SIASS, foi editada pela Secretaria de Gestão Pública (SEGEP) do MPOG a Portaria 

Normativa n.º 3 (anexo 5) instituindo diretrizes gerais de promoção da saúde, destinadas a 
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subsidiar políticas e projetos de promoção da saúde e de qualidade de vida no trabalho, a 

serem implantados de forma descentralizada e transversal por meio das áreas de gestão de 

pessoas, de saúde e de segurança no trabalho, contemplando a gestão participativa (Seção I, 

art. 2º).  

Alguns autores discutem e pesquisam práticas e noções de qualidade de vida no 

trabalho (QVT) nos setores privado e público (LACAZ, 2000; FERREIRA; MENDES, 

2003; FERREIRA, 2008, 2009, 2011; CARNEIRO, 2012).  

Lacaz (2000) descreve a origem e trajetória da QVT, bem como discute suas 

noções, em especial a partir do Programa Internacional para Melhoramento das Condições 

e dos Ambientes de Trabalho (PIACT)
2
 proposto pela Organização Internacional do 

Trabalho (OIT). Destaca que em nossa realidade nacional, no contexto da reestruturação 

produtiva, das mudanças ocorridas na organização e processo de trabalho, e diante da nossa 

fragilidade democrática nos locais de trabalho, existem limites significativos para a QVT, 

pois estes programas acabam por desenvolver mecanismos de controle; incluindo 

percepção e subjetividade e visam introjetar normas e metas da empresa (ibidem, p. 153).  

Esse autor busca o foco do debate da QVT nas relações sociais de trabalho no 

interior do processo produtivo em si. Afirma que a complexidade da temática deve evitar 

“fórmulas simplistas”, bem como se diferencia apontando noção de controle:  

Deve ser entendida como possibilidade dos trabalhadores conhecerem o que os 

incomoda, os fazem sofrer, adoecer, morrer e acidentar-se, e articulada à 

viabilidade de interferir em tal realidade. Controlar as condições e a organização 

do trabalho implica na possibilidade de serem sujeitos na situação (p. 154). 

Outro ponto importante dessa Portaria Normativa de diretrizes de Promoção da 

Saúde é que as ações devem ser planejadas e implantadas contemplando a “gestão 

participativa”. Sobre esse tema retomamos Lacaz (2000), que referencia estudos que 

analisaram formas de gestão participativa no Brasil e os resultados se voltaram para uma 

alienação maximizada, havendo ampliação da exigência no trabalho, incluindo a 

afetividade e/ou até o inconsciente. A participação dos trabalhadores, de outro lado, 

mostrou-se de caráter somente consultivo, sem o poder de decisão particularmente em 

questões cruciais como demissões. Diante disso, Lacaz defende a conquista de “uma real e 

verdadeira gestão participativa” que inclua canais de negociação capital – trabalho, 

superando assim uma gestão participativa de caráter patronal, episódica e reversível que se 

apresenta em consonância com a reestruturação produtiva vigente (ibidem, p.157-159). 

                                                           
2
 O PIACT, lançado em 1976 pela OIT, procura articular duas vertentes: uma relacionada à melhoria da qualidade 

geral de vida como aspiração humana, e que não poderia ser barrada no portão das fábricas; e outra relativa à maior 

participação dos trabalhadores nas decisões que dizem respeito à sua vida e atividade de trabalho (LACAZ, 2000, 

p.159). 



30 

 

Ferreira, Alves e Tostes (2009), em estudo sobre gestão de programas de qualidade 

de vida no trabalho no Serviço Público Federal objetivando caracterizar as práticas 

desenvolvidas, descrevem que essas possuem viés e abordagem assistencialista e 

compensatória, tendo no trabalhador a variável de ajuste. Para os autores, caracteriza-se em 

si um nítido descompasso entre os problemas existentes como: cobrança e pressão sobre os 

funcionários, a intensa carga de trabalho e a infraestrutura deficiente; e as práticas gestadas 

e executadas principalmente as de “antiestresse” que deixam as questões centrais intactas. 

Sem generalizações, os autores concluem que não há foco na QVT preventiva, que deve 

atuar em três dimensões interdependentes: nas condições de trabalho, na organização e nas 

relações sociais de trabalho. 

Segundo Carneiro (2012), a criação do SIASS se deu no modelo de construção 

coletiva e participativa no qual os servidores se sentiram valorizados e esse contexto 

acabou por trazer vantagens como a ampliação do conhecimento e o aumento do 

comprometimento dos envolvidos. Ressalta que existem dois principais desafios para a 

implantação de QVT nas intuições públicas: enfrentar a cultura assistencialista e trabalhar 

em rede.  

Desafios sobre aproximações conceituais e as abordagens práticas entre Vigilância 

em Saúde (VS), Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) e promoção da saúde têm 

sido alvo de discussões com enfoques nos múltiplos determinantes da saúde – doença e na 

intersetorialidade. Conforme apontado por Alves (2003), a concretização da 

intersetorialidade em suas práticas não deve se dar somente em algumas esferas específicas 

governamentais como Ministério da Saúde, do Trabalho e Previdência mas também com 

outros setores governamentais, organizações da sociedade civil e organização dos 

trabalhadores. Este enfoque visa o caminho da efetiva inserção e integração da saúde do 

trabalhador (ST) nas políticas públicas de saúde. “As questões de saúde dos trabalhadores 

não dizem respeito apenas aos trabalhadores em si, mas a todo o conjunto da população” 

(ibidem, p. 322). 

Nesse sentido, as duas publicações legais oficiais recentes e norteadoras da saúde do 

servidor de vigilância em saúde, ou seja, a NOSS, e a bem atual portaria de promoção da 

saúde, pilares do SIASS, compartilham através de seus conteúdos, conceitos, diretrizes, 

atribuições e competência de atores e de metodologia um caráter de interdependência e 

reforço em direção a um conceito positivo de saúde. Ambas integradas podem ser 

consideradas ferramentas básicas e cruciais e por que não ousar dizer poderosas. Uma vez 

apropriadas pelo conjunto dos servidores e da APF como um todo, bem como colocadas em 

prática, nos remetem à possibilidade de que a PASS venha a se consolidar através de ações 
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reais de cunho educativo e participativo embasadas num conceito ampliado de saúde do 

trabalhador. Em total consonância com as CISSP, poderá contribuir para se efetivar o 

protagonismo do trabalhador na intervenção das relações saúde-trabalho no caso específico do 

servidor público federal.  

Já na área pericial, as iniciativas do SIASS visam à uniformização de 

procedimentos, à transparência dos critérios técnicos, à agilização administrativa, à 

humanização no atendimento, à racionalidade de recursos, ao apoio multiprofissional e 

relações com as áreas da assistência e da promoção à saúde. Uma perícia compromissada 

com o retorno ao trabalho, preservada pelos preceitos éticos da relação entre o perito e o 

periciado (MPOG, PASS, 2008). 

Perícia Oficial de Saúde é o ato administrativo que consiste na avaliação técnica 

de questões relacionadas à saúde e à capacidade laboral, realizada na presença do 

servidor por médico ou cirurgião-dentista formalmente designado. A perícia 

oficial em saúde produz informações para fundamentar as decisões da 

administração no tocante ao disposto na Lei n.º 8.112 de 11/12/1990 e suas 

alterações posteriores (Manual de Perícia Oficial em Saúde, 2010, p. 1). 

A partir de 2009, o processo de desenvolvimento operacional da PASS/SIASS tem 

ocorrido com a implantação de unidades do SIASS (U-SIASS) em vários estados 

brasileiros através de acordos de cooperação técnica
3
 (anexo 6) entre o MPOG e os órgãos 

locais da APF, com estabelecimento de parcerias para ampliação, estruturação física e de 

recursos financeiros, bem como capacitação dos profissionais de saúde nos três eixos 

estruturantes.  

Atualmente estão implantadas a nível nacional 112 unidades do SIASS, sendo 43 

em universidades, 28 no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), 28 nos ministérios, 

oito na Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), quatro em institutos e um no 

Departamento de Policia Federal (DPF), com uma abrangência de 429.898 (72,4%) para 

um quantitativo de 593.759 servidores ativos no SIAPE. A maior cobertura está na região 

Centro-Oeste com 87,68% de abrangência (MPOG-SEGEP, 2013, anexo 7). Dessas 112 

Unidades, 15 estão localizadas no estado do Rio de Janeiro para uma cobertura de 101.241 

servidores (fonte: MPOG/SEGEP Boletim Estatístico de Pessoal e Informações 

organizacionais, abr. 2014), sendo quatro com acordo de cooperação técnica e 11 somente 

com sistema informatizado SIAPE-Saúde implantado (www.portalsiass.gov.br). 

Buscando uma maior contextualização da formulação e do desenvolvimento da 

PASS, sendo esta voltada para o conjunto de trabalhadores do executivo da Administração 

                                                           
3
 Estabelece-se entre os órgãos da APF através de instrumento legal que definiu orientações básicas e 

procedimentos mínimos para criação das unidades do SIASS e desenvolvimento conjunto das ações 

preconizadas na PASS (Portaria Normativa MPOG/ SRH n.º 5 de 15/9/2009. DOU de 16/09/2009 – 

substitutivos e aditivos subsequentes).  



32 

 

Pública Federal (APF), consideramos como importante uma aproximação do processo 

histórico de construção da APF.  
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2 – INSTITUCIONALIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA FEDERAL 

Neste capítulo, realizamos uma descrição da institucionalização e regulamentação 

da Administração Pública Federal (APF) brasileira, e para tanto faremos uma breve 

aproximação histórica sobre a especificidade e complexidade do processo de trabalho do 

funcionalismo, ou seja, dos servidores públicos
4
.  

A administração dos serviços públicos abrange uma extensa área de atividades e 

uma vasta gama de formas de execução, e esse servidor público trabalha em benefício da 

coletividade bem como entende-se que o serviço público exige o cumprimento de regras 

definidas e formalidades expressas, com rigidez e alto grau de controle, que podem refletir 

no indivíduo, somando a esses aspectos a experiência de lidar com o público, que traz 

demandas diversas (SOUZA; REIS, 2013). 

Nesta esfera analítica existe uma lacuna historiográfica tanto sobre o tema Estado-

patrão
5
 (FELIX; ANDRADE; VASCONCELLOS, 2009, p. 2) e sua relação com o 

funcionalismo, bem como sobre a temática das relações saúde e trabalho. Compreendemos 

que recuperando brevemente essa história poderemos contribuir para uma contextualização 

do principal objetivo da dissertação, que é uma análise da implementação da Política de 

Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho dos Servidores Públicos Federais (PASS). 

Considerando a amplitude dessa tarefa, e de maneira a melhor contextualizá-la, nos 

cabe, mesmo que de forma sucinta, embasados em alguns autores de relevância nacional e 

internacional, proceder a uma breve descrição histórica da institucionalização da saúde 

pública brasileira, bem como sua importância para a construção do Estado Nacional e mais 

atualmente sobre a saúde coletiva
6
, sendo essa destacada como raiz para a reflexão, 

implantação e desenvolvimento do campo da Saúde do Trabalhador. 

No Brasil, há um relativo consenso que a atuação estatal vai ocorrer de forma mais 

efetiva no século XX, com maior desenvolvimento a partir da década de 1930, tendo a 

                                                           
4
 De acordo com Dallari (1989, p.15-17), a definição jurídica da condição do funcionário público é: “O 

servidor público é quem trabalha para a administração pública em caráter profissional, não eventual, sob 

vínculo de subordinação e dependência, recebendo remuneração diretamente dos cofres públicos”. Segundo 

Cardoso e Pedro (2011), servidores públicos em sentido amplo ou agentes administrativos são uma espécie de 

agentes públicos nos quais se encontra o maior número de pessoas naturais exercendo funções públicas, 

cargos públicos e empregos públicos nas administrações direta e indireta. São agentes administrativos que 

exercem uma atividade pública com vínculo e remuneração paga pelo erário público. Podem ser classificados 

como estatutários, celetistas ou temporários. Os servidores públicos (em sentido estrito) são aqueles agentes 

que mantêm relação com o regime estatutário, ocupantes de cargos públicos efetivos ou sem comissão, 

sujeitos a regime jurídico de direito público.  
5
 Refere-se ao Estado no papel de empregador, portanto, como patrão. 

6
 Para mais informações sobre a História da Saúde Coletiva no Brasil, ver Nunes (2006). 
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saúde acompanhado essa conjuntura política da denominada Era Vargas
7
. Até então, nas 

primeiras décadas do período republicano, apontava-se a quase total ausência da ação 

governamental; o que havia em caráter assistencial era pautado pela prática liberal médica 

tradicional, pelo curandeirismo e pela filantropia. No viés coletivo público, as ações 

governamentais só ocorriam em caráter campanhista, buscando intervir em epidemias 

locais ou regionais que se apresentavam como risco e ameaça de expansão territorial. As 

respostas eram imediatas, limitadas quase sem nenhuma continuidade.  

O estabelecimento de políticas sociais pode ser considerado um marco na passagem 

do mundo tradicional para o moderno, e neste contexto Hochman (1998) reflete sobre o 

processo de construção dos Estados Nacionais: 

  A análise do aparecimento das políticas sociais é, também, a análise do processo 

histórico da generalização da interdependência humana e das respostas aos 

problemas aí gerados resultantes do surgimento dos Estados Nacionais e do 

desenvolvimento do capitalismo (ibidem, p. 25). 

O processo de implantação do Estado Republicano no Brasil em 1889 trouxe em 

seu bojo conflitos de direcionamento, pois a elite nacional representada pelos cafeicultores 

colocou num primeiro momento a República a seu serviço. Após a Primeira Guerra 

Mundial, no entanto, esse lugar acabou por ser ocupado pela emergente burguesia 

industrial nacional. 

O processo de consolidação das instituições de saúde no Brasil foi considerado 

central na transição de Império para República. No primeiro período, a operacionalidade da 

saúde pública, associada a questões de comércio exterior, ainda se concentrava 

hegemonicamente no Distrito Federal e no controle dos portos. A estratégia de controle 

médico ganhava espaço tanto no contexto individual quanto no de saneamento urbano, 

sendo marcante a gestão do sanitarista Oswaldo Cruz, principalmente entre os anos de 1903 

e 1909 na Diretoria Geral de Saúde Pública (DGSP), órgão do Ministério da Justiça e 

Negócios Interiores, no combate às epidemias de febre amarela, varíola e peste (CASTRO 

SANTOS, 1985). 

Segundo Hochman (1998), o processo de industrialização e urbanização, com 

fluxos migratórios intensos para as cidades, bem como as conexões entre ricos saudáveis e 

pobres doentes e a quase impossibilidade de isolamento da ameaça da vida urbana apontam 

a saúde ou a doença como um dos melhores exemplos da interdependência humana e de 

suas possíveis soluções. Nesse contexto, as “epidemias” ratificam o paradigma da 

interdependência. Hochman considera o arcabouço político institucional da Primeira 

                                                           
7
 A Era Vargas compreende o governo do político gaúcho Getúlio Dornelles Vargas, que se inicia em 1930 e 

termina em 1945, e se divide em três períodos distintos: governo provisório (1930-1934), governo 

constitucional (1934-1937) e Estado Novo (1937-1945) (PONTE; FRANCO; FONSECA, 2010). 
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República como fundante para a compreensão do processo de estatização da saúde 

brasileira. 

Castro Santos (1985) mostrou que desde o início da Primeira República o 

sanitarismo rural já se apresentava como um certo contraponto ao sanitarismo urbano. O 

autor relata que esse movimento político e científico, através do protagonismo de médicos 

sanitaristas como Belisário Penna e Arthur Neiva, teve um profundo interesse em descobrir 

os sertões que até então se encontravam distantes dos olhos das elites urbanas, 

principalmente do Rio de Janeiro e São Paulo. O movimento divulgou a realidade sanitária 

do país através da publicação do Relatório Neiva-Penna e construiu propostas para 

modificá-la prioritariamente através do combate a ancilostomíase, malária e mal de Chagas, 

podendo assim contribuir para a modernização do país pela inclusão social do sertanejo. 

Esse momento foi de crucial importância enquanto construção de uma ideologia nacional, 

ainda que as ações fossem débeis ou insuficientes (ibidem, p. 202).  

Castro Santos (1985) também revela uma crescente intervenção do Estado no 

âmbito da saúde:  

Se a proposta de saneamento dos sertões era elitista, persiste a questão do 

formidável impulso que tomou o movimento, atraindo setores das classes médias, 

formando correntes favoráveis às teses sanitaristas dentro do congresso, agitando 

a imprensa. De onde vinha a força política do movimento? Parece-me que o 

movimento sanitário representou um canal dos mais importantes na República 

Velha para o projeto ideológico de construção de nacionalidade. A ligação da 

saúde pública e nacionalidade é talvez o traço mais distinto do movimento 

sanitário brasileiro em relação ao europeu e ao norte-americano (idem). 

 Os anos 20 são considerados a fase de maior politização do movimento sanitarista e 

de suas atividades, incluindo as de interiorização, que foram desenvolvidas com o objetivo 

de “despertar a consciência sanitária do povo”, ou seja, baseadas em ideais reformistas. O 

movimento ganhou, no período, aliados importantes, tanto no aparelho institucional 

executivo como no parlamento, além do movimento tenentista da Coluna Prestes, que 

também contribuiu para sua intensificação. Como resultado do crescimento político do 

movimento, Belisário Penna foi nomeado diretor dos serviços de profilaxia rural instituídos 

pelo governo de Venceslau Brás entre 1918 e 1922 (ibidem). 

A própria vinda da missão Rockefeller ao Brasil a partir de 1917 pode ser 

considerada como tendo um forte papel institucional, exemplificado pela criação de postos 

de saúde e acordos de cooperação com o Governo Federal e estados. Suas ações não 

partiriam do zero, ou seja, a missão teve que se ajustar às tradições de pesquisa 

bacteriológica e uma tradição “higienista” que precederam sua vinda (ibidem). 

A criação do Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), instituído e 

regulamentado pelo Decreto n.° 16.300 de 31/12/1923 foi considerado como um dos 
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principais exemplos do resultado das ações da Liga Pró-Saneamento do Brasil, organizada 

e liderada por médicos e vinculada diretamente ao movimento sanitarista. Através do 

consenso entre as elites nacionais quanto à descoberta de um Brasil doente, a alcunha do 

Brasil ainda como um “imenso hospital”
8
, proferida por políticos como Miguel Pereira, 

aliada a uma percepção da interdependência sanitária, concorreu para a aprovação desse 

departamento vinculado ao Ministério da Justiça e Negócios do Interior (MJNI); e a 

consequente unificação e centralização dos serviços de saúde pública na esfera federal, 

alterando-se assim as relações entre estados e governo central. A Inspetoria de Higiene 

Industrial é criada no âmbito do Departamento Nacional de Saúde Pública como iniciativa 

para organização das ações higienistas do campo da saúde pública no interior dos processos 

produtivos, ao qual permanecerá vinculada até 1930.  

Segundo Mendes & Waissmann (2007, p. 18), no enfoque da patologia do trabalho 

nasce a “Medicina Legal” voltada ao estudo dos “nexos causais” entre determinado agravo 

à saúde e a ocupação exercida pelo indivíduo, servindo à “Medicina do Seguro”, que busca 

a reparação pecuniária do “infortúnio” do trabalho; e a Higiene Industrial, que é uma das 

vertentes da higiene aplicada às fábricas, voltada a identificar as “causas” e prevenir 

ocorrências de agravos e doenças.  

Dentre outros autores, Lima (2005) afirma que foi durante a Primeira República que 

se estabeleceram as bases para a criação de um Sistema Nacional de Saúde, com caráter 

concentrador e verticalizador das ações do governo central. Mas foi também nos anos 20 do 

século passado, paralelamente à criação do DNSP, com toda a sua proposta política 

operacional, que começa também a conformação de uma política social de corte urbano, ou 

seja, um caminho da política de previdência social no Brasil a partir da gênese de um 

sistema previdenciário e instalação das caixas de aposentadorias e pensões (CAPs). Teve 

como uma de suas bases principais a Lei Eloi Chaves de 1923
9
, que estabeleceu um arranjo 

para a categoria de ferroviários que lentamente se estendeu para outros setores e outras 

categorias de trabalhadores. Essa teve pouca relação e contato com a saúde pública e será 

implementada no Governo Vargas (HOCHMAN; FONSECA, 1999). 

Apesar de discordâncias interpretativas sobre a contribuição dessa proposta para a 

construção do caráter da Política Previdenciária pós-30, Hochman afirma que: 

                                                           
8
 A expressão “o Brasil é um imenso hospital", de enorme repercussão, foi proferida por Miguel Pereira em 

11 de outubro de 1916 no Rio de Janeiro. Foi tomada como inauguradora do movimento pelo saneamento 

(HOCHMAN, 1998, p. 63).  
9
 O Decreto n.° 4.682, de 24/1/1923, conhecido como Lei Elói Chaves (nome do autor do projeto), 

determinou a criação de uma Caixa de Aposentadoria e Pensões para os empregados de cada empresa 

ferroviária. É considerado o ponto de partida, no Brasil, da Previdência Social propriamente dita. 

(http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/historico/1888-1933)  

http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/historico/1888-1933
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De qualquer forma as CAPs significaram uma mudança de posição do Estado 

Brasileiro frente a questão social, mesmo que instaurando-se como um esquema 

clássico de previdência, como um contrato entre patrão e empregado sem a 

participação financeira do Estado (ibidem, p. 77). 

Sendo assim, há ratificação por vários autores que discorrem ser principalmente a 

partir desse período, ou seja, no pós-30, que se implementa e efetiva a dualidade 

institucional da saúde como bem público. Esse processo histórico é analisado 

detalhadamente por Fonseca (2007), que ao abordar o período do Governo Vargas de 1930 

a 1945, ancorado analiticamente no institucionalismo histórico e nesse trabalho 

especificamente com foco nos institucionalistas e também na cidadania regulada
10

, discorre 

que houve um contraponto dual das respostas institucionais com a criação do Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC) e do Ministério da Educação e Saúde Pública 

(MESP).  

Porém, diferenciando-se de outros autores que colocam esses períodos como 

hegemônicos para a medicina previdenciária, Fonseca leva também em conta que a 

bandeira do movimento sanitário foi incorporada e reelaborada. Ocorreram investimentos 

pelo governo central na saúde pública por interesse na constituição de um Estado 

centralizador e intervencionista, contribuindo assim para o processo de construção da 

nação. Ou seja, a área da saúde foi um fator relevante e indiscutível, em especial a partir da 

reforma do MESP em 1937. Tendo à frente Gustavo Capanema e João de Barros Barreto, 

construíram-se serviços de saúde abrangentes, que mesmo com percalços políticos para 

geração de pactos federativos buscaram um caráter includente para toda a população, bem 

como a compreensão e um olhar da saúde como um direito universal.  

Vasconcellos e Oliveira (2011), nessa linha, buscando elencar a importância da 

saúde dos trabalhadores no âmbito da saúde pública, na condição de direito humano 

fundamental, destacam uma abordagem desse período refletindo sobre o afastamento 

institucional entre a relação saúde e trabalho e saúde pública. Apontam que o Brasil 

acompanhou o contexto internacional do período balizado não só por pressões de 

organismos reguladores internacionais das relações saúde e trabalho, bem como por 

pressões internas do movimento da classe trabalhadora industrial urbana emergente. 

Esse cenário contribuiu e reforçou o direcionamento da localização da saúde no 

trabalho na esfera trabalhista e previdenciária, resultando na retração e menor ingerência da 

                                                           
10

 O conceito de “cidadania regulada” desenvolvido por Santos (1979, p. 75) é utilizado para caracterizar “o 

conceito de cidadania cujas raízes encontram-se, não em um código de valores políticos, mas em um sistema 

de estratificação ocupacional, e que, ademais, tal sistema de estratificação ocupacional é definido por norma 

legal. Em outras palavras, são cidadãos todos aqueles membros da comunidade que se encontram localizados 

em qualquer uma das ocupações reconhecidas e definidas por lei”. Ibidem para mais informações sobre 

cidadania regulada.  
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saúde pública nas questões do trabalho. Esse processo, como já citado, veio se consolidar 

no pós-30 especialmente com a criação do Ministério do Trabalho Indústria e Comércio ( 

MTIC). 

Em acordo com o descrito anteriormente por outros autores, Gaze, Costa Leão e 

Vasconcellos (2011) ratificam que no final do século XIX e início do XX as primeiras 

ações de institucionalização da saúde pública se estruturaram pelo combate a endemias e 

epidemias para preservação da força de trabalho envolvida na exportação. Sendo assim, 

destacaram ser o trabalho à época um determinante de problemas de saúde a ser resolvido 

no espectro da saúde pública (ibidem, p. 239). Exemplificam ressaltando que em acordo 

com regulamentos do início do século as inspetorias sanitárias realizavam ações de 

reconhecimento das condições de trabalho nas fábricas, oficinas industriais, incluindo 

riscos à vizinhança, bem como ações propositivas.  

A Era Vargas foi um marco na política brasileira de 1930 a 1945, pois Getúlio 

Vargas assume o poder após o levante conhecido como Revolução de 1930 contra 

Washington Luís. Seu primeiro período, de 1930 a 1937, é marcante sob o viés econômico 

para uma política nacionalista em função do início da substituição de uma base 

agroexportadora por um projeto focado num modelo industrial e num Estado forte. 

No governo provisório getulista ocorreram as bases para a Constituição de 1934 e a 

partir daí o chamado período de governo constitucional, fase que se caracterizou por 

movimentação e tensão política protagonizadas basicamente pela Ação Integralista 

Brasileira (AIB), com ideais centralizadores, antidemocráticos, máxima intervenção do 

Estado na economia e pela Aliança Nacional Libertadora (ANL), com fundamentos 

comunistas e com ideais de reforma agrária, de anti-imperialismo e de luta de classes. A 

significativa expansão de atividades estatais ocorreu nessa fase com o objetivo de 

fortalecimento, profissionalização e dignificação da função pública, bem como aumentar a 

eficiência dos serviços, e contribuiu para um processo conhecido como “Reforma 

Administrativa da Era Vargas”.
11

 

A Associação de Funcionários Públicos de São Paulo teve protagonismo nesse 

período, reivindicando organizadamente várias mudanças. Entre elas estavam a 

participação na constituinte, instituição de concurso público, plano de carreira, 

aposentadoria integral e o direito de constituir associação de classe. Assim, sobre esse 

momento, Marroni (1994a apud CAVALCANTI; OLIVAR, 2011) destaca que “inaugurou-

se um capítulo na constituição reservado ao funcionalismo público” (ibidem, p. 278). 
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 Para mais informações sobre a Reforma Administrativa da Era Vargas ver Wahrlich (1983).  
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O movimento constituinte
12

 gerou o primeiro marco legal regulatório voltado ao 

Serviço Público, que foi a Lei de Reajustamento, Lei Ordinária n.º 284/1936 de 

28/10/1936
13

 (DOU de 30/10/1936 – anexo 8), que regulou o plano de classificação de 

cargos e concurso público para a administração pública, bem como o conselho federal do 

serviço público, precursor do Departamento de Administração do Serviço Público (DASP). 

Esse departamento foi previsto na Constituição de 10 de novembro de 1937 (artigo 67) e 

criado no início do Estado Novo pelo Decreto-Lei n.º 579, de 30/6/1938, subordinado à 

Presidência da República.  

O decreto conferia, entre outras atribuições, o estudo pormenorizado das repartições 

e dos departamentos públicos federais e estaduais; a organização de proposta orçamentária, 

de acordo com instruções da Presidência da República; a fiscalização dessas instruções e de 

sua execução orçamentária; a seleção de candidatos a cargos públicos federais (excetuando-

se cargos da Câmara, das secretarias e de magistrado); a promoção, readaptação e 

aperfeiçoamento de funcionários civis da União; e a inspeção de serviços públicos sob o 

ponto de vista da economia, eficiência e racionalidade.  

O DASP introduziu novos métodos e novas técnicas para os serviços burocráticos, e 

essas ações foram vista à época como inovadoras e foram voltadas principalmente para 

substituir os antigos princípios políticos, dependentes de clientelismos presentes também 

no funcionalismo por uma estrutura burocratizada com base em teorias científicas norte-

americanas, o chamado scientific management ou administração científica
14

. Por isso o 

DASP, bem como seu projeto operacional, executado por uma diferenciada elite técnica 

daspiana, vistos como “agentes de Vargas”, foi considerado primordial para a execução 

dos objetivos do governo, porém, ao mesmo tempo, gerou um confronto com o 

funcionalismo pelo formalismo de procedimentos e pelo seu papel centralizador 

(RABELO, 2011, p. 134-35). A partir de 1945, o DASP foi sendo alvo de reestruturações 

internas, mas sempre com as atribuições de seleção e aperfeiçoamento de pessoal, bem 

como reafirmado seu papel de orientação, coordenação, supervisão e controle de assuntos 

                                                           
12

 No dia 15 de novembro de 1933, após ser fechado em 11 de novembro de 1930, o Palácio Tiradentes foi 

reaberto e nele se instalou a Assembleia Nacional Constituinte. A constituinte experimentou algumas 

inovações, como a representação profissional, e assentou as bases para o estabelecimento de um novo padrão 

político no país. A constituição foi promulgada no dia 16 de julho de 1934. No dia seguinte, os constituintes 

elegeram indiretamente Getúlio Vargas presidente, com um mandato de quatro anos. 

(http://www.alerj.rj.gov.br/memoria/exposicao/roteiro/7.html) 
13

 O dia 28 de outubro é comemorado como Dia do Funcionalismo Público. 
14

 O scientific management, corrente da administração norte-americana, se tornou um dos elementos 

norteadores de reformas nos Estados Unidos nos chamados anos progressistas (1890-1920), e incluía a 

adoção de técnicas administrativas baseadas no modelo machine, de F. Taylor, normatização rígida de toda e 

qualquer atividade de trabalho, busca pela eficiência e combate à corrupção e inaptidão do funcionalismo 

público (WAHRLICH, 1946, p. 91; e WAHRLICH, 1983 apud RABELO, 2011).  
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concernentes à administração do pessoal civil da União. Rabelo (2011), em seu estudo 

sobre o DASP, busca contextualizar o Serviço Público contemporâneo e aponta:  

O estudo das políticas implementadas pelos funcionários da elite técnica formada 

no DASP no período do Estado Novo considera, desta forma, novas premissas 

políticas em um momento de reajustamento e reorganização da administração 

pública e da política no país, e serve como base para se pensar a articulação do 

Estado com a sociedade no Governo Vargas, assim como compreender 

transformações e permanências no mundo do trabalho e do serviço público no 

Brasil contemporâneo (ibidem, p.141). 

O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, instituído pelo Decreto-Lei 

n.º 1.713 de 28/10/1939 incorporou o plano de classificação citado no capítulo IV da Lei de 

Reajustamento de 1936. De certa forma, esse estatuto, sistematizado em direitos e deveres 

pelo DASP, já apontava a intenção de dar ordem, respeito e garantia de direitos, com 

tratamento isonômico entre todas as carreiras do serviço público, proporcionando 

condições ao servidor para desempenhar suas tarefas com maior produtividade e qualidade. 

Em seus artigos 120 e 121, o estatuto concede gratificação ao funcionário pelo exercício 

em determinadas zonas ou locais e/ou pela execução de trabalho de natureza especial, "com 

risco da vida ou da saúde", e revela um viés de cunho compensatório em certas condições 

de trabalho inadequadas, semelhante ao citado também no artigo 200 sobre garantias de 

aposentadoria integral por acidente ocorrido no exercício das atribuições ou doença 

profissional. Além disso, instituiu também compensação financeira por atividade de risco, 

como uma das medidas de monetarização dos riscos, dentre as quais os adicionais de 

insalubridade e periculosidade, denotando iniciativas que vão se consolidar ao longo do 

tempo, hoje ratificadas na Constituição Federal 1988 (inciso XXIII do art. 7º). 

Cavalcanti e Olivar (2011) argumentam que mesmo com a institucionalização legal 

e reformulações administrativas de caráter corporativo e assistencialista geradas por esses 

dois instrumentos legais, de fato não ocorreu uma profissionalização dos serviços públicos. 

Consideram que, politicamente, houve uma concentração de poder pelo governo central e 

essas leis acabaram funcionando como formas de controle para impedir a organização da 

categoria. 

A Lei n.º 2.865 de 12/12/1940 buscou dar respostas estruturais e institucionais em 

caráter de proteção social e dispôs sobre a organização e funcionamento do Instituto de 

Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE). Esse teve por finalidade 

primordial realizar seguro social e cooperar na solução de problemas assistenciais, 

instituindo o regime de benefícios individuais e para a família dos servidores do Estado 

(SERRA E GURGEL, 2007). Seguiu-se o Decreto n.° 3.347 de 12/6/1941, com a 

instituição de regime de pecúlio, benefícios de pensões e outras formas de seguro de cunho 

privado para obtenção de financiamento e complementação dos benefícios.  
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Para uma abordagem da Era Vargas com enfoque na Política de Saúde Pública, 

Lima et al (2005) apontam que em função também da aliança heterogênea durante o 

processo revolucionário foi gerado um quadro de instabilidade e disputas políticas que 

caracterizou o governo provisório no imediato pós-30 (1930 a 1934) e se estendeu ao 

período constitucional (1934-1937), trazendo implicações para a área da Saúde Pública 

(ibidem, p. 38-39). Essas implicações e mudanças foram influenciadas pelos campos 

político, ideológico e institucional que traziam heranças das décadas anteriores, mas que 

nesse período se reconfiguraram de acordo com o quadro que se apresentava. Esse quadro 

se descortinava também trazendo novos interesses pela diversificação da economia oriunda 

da crise mundial do capitalismo de 1929, bem como através do debate intelectual sobre o 

contraponto entre Nação e Federação refletido em centralização e descentralização que 

incluía discussões sobre o papel dos municípios. 

No campo institucional a mudança principal foi a criação do Ministério da 

Educação e Saúde Pública (MESP) ocorrida em 1934, tendo Gustavo Capanema ocupado a 

pasta em julho de 1934 assessorado por João de Barros, então Diretor do Departamento 

Nacional de Saúde. Ambos permaneceram até o final do Governo Vargas. O MESP sofreu 

várias modificações, mas nenhuma foi considerada de cunho significativo até 1937, quando 

ocorre a reforma de Capanema, já em construção desde 1933, tendo como ápice a 

aprovação do Plano de Reorganização do MESP com quatro eixos principais: educação, 

saúde pública, assistência social e cultura, o que praticamente não se alterou até a criação 

em 1953 do Ministério da Saúde (HOCHMAN; FONSECA, 1999). 

Esse plano se fortaleceu e institucionalizou sua coordenação central com execução 

regional a partir da criação de novos serviços de Saúde Pública e com a implantação do 

Departamento Nacional de Saúde e Assistência Médico–Social, principal órgão executivo e 

que em 1941 expandiu sua execução com a implantação de delegacias federais em oito 

regiões, com serviços específicos de controle de endemias como malária e febre amarela, 

com convênios internacionais para o controle da formação técnica, incluindo o Instituto 

Oswaldo Cruz.  

Nesse período já se encontrava em disputa política o formato do Sistema 

Previdenciário Brasileiro que teve como base as CAPs e que também após interlocução da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) e pressões do movimento sindical acabou por 

se configurar hegemonicamente com o modelo dos Institutos de Aposentadorias e Pensões 

(IAP) centrais por categoria profissional. O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 

Industriários (IAPI) foi considerado o de maior peso em função da ampla cobertura de 

trabalhadores, bem como por ser administrado por uma comissão especial com membros do 
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Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC), dos sindicatos e do empresariado, 

contribuindo para a consolidação desse modelo que trazia em seu bojo uma série de 

serviços assistenciais e entre eles os de assistência médica. 

Após os anos 20, tanto o desenvolvimento da política de previdência quanto a de 

saúde pública ocorreram de forma paralela, sem pontos de contato. Na área da saúde 

pública esse período não significou uma ruptura radical em relação ao que se desenvolvia 

nas décadas anteriores, pois a agenda do Movimento Sanitarista entre 1910 e 1920, em 

especial o combate às endemias rurais, foi incorporada pelo MESP, sendo incluída também 

a profissionalização dos sanitaristas (ibidem). 

Porém, com o foco na orientação política do Estado Novo, voltada ao trabalhador 

urbano–industrial, inserida no conceito de política social de cidadania regulada consolida-

se o modelo previdenciário, consagra-se a separação política entre Saúde Pública e 

Assistência Médica: 

A separação entre saúde pública e assistência médica previdenciária que se 

aprofunda nos anos 30 pode ser elucidada a partir dessa cisão entre cidadãos e 

não cidadãos fundada na ação regulatória do Estado. Coube à saúde pública a 

provisão de formas de proteção públicas aos não reconhecidos, não organizados e 

não incorporados pelas Políticas Trabalhistas e previdenciárias do Governo 

Vargas. Nesse sentido, a Política de Saúde Pública ficou voltada para clientelas 

mais amplas com interesses difusos, excluídas da regulação estatal. A Assistência 

Médica Previdenciária ingressou no circuito corporativo tornando-se um bem 

financiado e consumido por grupos específicos, um bem franqueado àqueles que 

pertenciam a categorias profissionais reconhecidas pelo poder público (ibidem, p. 

91). 

A Saúde Pública e a Assistência Médica Previdenciária alcançaram ponto de 

contato institucional após um certo tempo e num outro contexto sociopolítico no final dos 

anos 80, mas em função de memória coletiva de um Estado paternalista, concomitante ao 

desenvolvimento concreto dessas políticas, observou-se um legado e a adesão da opinião 

pública às formas estatais de proteção social avessas e em contraposição à atual hegemonia 

discursiva do papel do Estado. 

Essas políticas, mesmo que acanhadas, constituíram as chaves capazes de abrir as 

portas mais democráticas e universalistas. Não parece que a sociedade brasileira 

esteja disposta, ainda, a solucionar a crise do sistema previdenciário e da saúde 

pública simplesmente trocando o Estado pelo mercado (idem).  

Dando continuidade ao processo de construção do Serviço Público Brasileiro, no 

mandato constitucional, com Getúlio Vargas no poder central através do voto direto, é 

promulgado o Segundo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, através da Lei 

n.º 1.711 de 28/10/1952 (DOU de 1º/11/1952), que instituiu o regime jurídico dos 

funcionários civis da União e dos Territórios, reafirmando os direitos relativos à saúde já 

assegurados e estabeleceu os critérios para atuação de junta médica oficial na concessão de 

licenças e remuneração do tempo de afastamento ou aposentadoria. Esse estatuto abriu a 
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possibilidade da implantação de um plano de classificação de cargos, que só foi sancionado 

em 12/6/1960, através da Lei 3.780 (DOU de 12/7/1960), já no governo de Juscelino 

Kubitschek.  

O Governo Kubitschek (1956 a 1961) se instaurou num período histórico que teve 

como principal base econômica o segundo surto industrial brasileiro, calcado no capital 

estrangeiro. Essa época foi considerada como o início da maior escala da 

internacionalização da economia brasileira, principalmente através das multinacionais 

atraídas por incentivos fiscais (CAMPOS, 2007). 

Outro marco fundamental desse período, porém de cunho estritamente político, foi o 

chamado Plano de Metas. Com a intenção de implementar o desenvolvimento brasileiro 

através da metáfora dos “50 anos em 5”, esse plano propôs o rompimento com a oligarquia 

fundiária e a adesão a um modelo econômico autossustentável baseando-se em 30 metas 

quantitativas que foram subdivididas em setores como energia, transportes, alimentação, 

indústria de base e educação. A construção de Brasília no interior de Goiás não estava 

preliminarmente inserida nesse Plano de Metas, porém acabou se consolidando em função 

de compromisso de campanha de Juscelino (ibidem). 

A partir do governo Kubistchek os governos subsequentes anteriores ao golpe 

militar de 1964 apresentaram tentativas de reformas da administração pública, mas segundo 

Cavalcanti e Olivar (2011) ainda mantendo o intuito claro de adaptá-las aos interesses de 

grupos dominantes política e economicamente naquele contexto histórico. 

Entre 1964 e 1985 tivemos o período da ditadura militar brasileira, após um golpe 

político que levou à retirada do presidente João Goulart do poder central. A instauração da 

ditadura se caracterizou por ser um governo antidemocrático, com supressão de direitos 

constitucionais, censura, perseguição política e repressão aos contrários ao regime político, 

ou seja, embasado numa conjuntura autoritária. Porém, na área econômica houve um 

crescimento significativo conhecido como “milagre econômico”, principalmente nos anos 

entre 1969 e 1973 do Governo Médici, tendo ocorrido investimentos em obras de 

infraestrutura, algumas consideradas faraônicas, utilizando o capital estrangeiro e elevando 

a dívida externa.  

No período da ditadura militar foi editado o Decreto-Lei n.º 200/1967 (DOU de 

27/2/1967) com o objetivo de aumentar o rendimento e a produtividade no setor público e 

uma adaptação estrutural da administração civil ao regime militar. Foram instituídos dois 

regimes de contratação para a APF, um pelo regime do Estatuto dos Servidores Públicos e 

outro pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Esse modelo, com viés de dupla 
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admissão e inserção de servidores para o Serviço Público Federal permaneceu em vigor 

durante todo o período militar e durante o período de processo de abertura política 

nomeado de Nova República, e a instituição do Regime Jurídico Único, RJU, pela Lei n.º 

8.112 de 1990 (ibidem).  

Neste sentido, sobre o período, Felix, Andrade e Vasconcellos (2009) citam que o 

paradigma da administração à época “era a obediência à lei e seus ditames, subordinando a 

Administração Pública ao Estado” (ibidem, p.14).  

Na década de 80, no processo de abertura política, foi criada através do decreto n.° 

93.211 de 3/9/1986 (DOU 4/9/1986) a Secretaria de Administração Pública da Presidência 

da República (SEDAP), órgão de assessoramento imediato ao Presidente da República. 

Essa secretaria substituiu o DASP e ficou encarregada da modernização, organização 

administrativa e a desburocratização, bem como atribuições já desenvolvidas pelo DASP 

relativas à administração de pessoal civil, fazendo parte de sua estrutura básica a Secretaria 

de Recursos Humanos, o órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração 

Federal (SIPEC), que por sua vez será incorporada, em 1989, à estrutura da Secretaria de 

Planejamento (SEPLAN). 

Para uma análise e reflexão sobre o processo da criação e existência da 

administração pública no Brasil, destacamos Cavalcanti e Olivar (2011, p. 209): 

Desta história depreende-se que durante toda a existência da administração 

pública no Brasil, a maioria da população sempre esteve excluída da participação 

da gestão pública e de seus benefícios; o Estado manteve com o servidor uma 

relação ao mesmo tempo autoritária, cooptativa e clientelista; por sua vez, o 

servidor manteve uma relação com o Estado, marcada pela conveniência pessoal 

e a submissão. 

Mais especificamente sobre os direitos relativos à Saúde no trabalho na APF 

retomamos Felix, Andrade e Vasconcellos (2009, p.14):  

Em síntese, no período anterior à Constituição Federal de 1988, os direitos dos 

servidores relacionados à saúde no trabalho diziam respeito a normas de 

aposentadoria, remuneração de licenças para tratamento de saúde e instituição do 

adicional de insalubridade e periculosidade.  

A partir de 1985 na Nova República, e após muitos embates e conflitos de 

diferentes atores no seio da Assembleia Nacional constituinte de 1986-1987, a Constituição 

de 1988 foi aprovada e comemorada por diferentes grupos e apelidada como Constituição 

Cidadã. Até esse marco histórico, autores como DEMARI (2009) consideram que as 

constituições anteriores apontaram um traço marcadamente autoritário quanto à 

possibilidade dos servidores intervirem nas suas relações de trabalho com o Estado-patrão, 

pois sequer constituíam uma categoria profissional na acepção da palavra. “A efetiva 

profissionalização do servidor, tentada várias vezes nunca ocorreu e sempre conviveu com 
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multiplicidades de cargos, planos salariais especiais e de ‘trens da alegria’ típicos do final 

de administração” (LIMA JUNIOR apud DEMARI, 2009, p. 1). 

Os servidores públicos federais, através de seu movimento sindical, participaram 

ativamente da construção do texto da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988. O processo de construção da constituinte e da Constituição foi alvo de análises que 

geraram interpretações divergentes. Historiadores como Perlatto (2009) afirmam que a 

redemocratização do país nos anos 80 apresentou marcas da dicotomia velho/novo, 

superação/conservação, apontando ainda esse processo da constituição de 1988 e a própria 

carta constitucional como eventos fundantes para a História da Nova República. Para este 

autor, tendo em vista o contexto de transição democrática, com intensos debates, 

movimentos políticos e disputas sobre a forma que a democracia assumiria no país, esse 

espaço acabou por se delinear como um primeiro lócus de disputa para definição dos rumos 

da sociedade civil. De um lado, a esquerda vislumbrando a refundação do País, ao passo 

que a direita buscava o mínimo de mudança ou a conservação do status quo com uma nova 

roupagem. Após a redemocratização, a Constituição de 1988 continuará sendo alvo de 

disputas principalmente das forças políticas e atores sociais representados pelo 

capital/trabalho. 

Para Perlatto (2009), mesmo sendo mantida a estrutura sindical consagrada nos anos 

30 e 40, houve a garantia de diversos direitos dos trabalhadores na Constituição de 1988. 

Esses direitos foram significativos e entre eles é citado: proteção contra a demissão 

arbitrária, participação dos empregados nos lucros, a criação do adicional de 1/3 do salário 

para as férias anuais, a garantia de proteção aos dirigentes sindicais, a ampliação do direito 

de greve, redução da jornada de trabalho para 44 horas e o seguro-desemprego, sendo esse 

último alvo de acirrada disputa com o empresariado na Assembleia Constituinte. Esse 

contexto político e esse resultado seriam exemplos de fortalecimento da concepção de que 

a disputa pode se dar de maneira mais igualitária. 

Outros autores como Kinso (1990) apud Perlatto (2009), apontam que mesmo num 

contexto processual de ampla mobilização social, a diversidade de interesses numa 

sociedade desigualmente organizada, associada à composição da constituinte que teve uma 

bancada com maioria conservadora, foi impeditiva para que elementos centrais de 

mudança, entre eles a reforma agrária, levassem a um aprofundamento do processo 

democrático-republicano. Porém, pontuam que várias pautas reivindicatórias foram 
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contempladas na constituinte, entre elas as de segmentos ligados ao Setor de Saúde, 

representado pelo Movimento da Reforma Sanitária
15

. 

 Esse movimento lutou de forma ampla em conjunto com os movimentos sociais 

desde as décadas de 50 e 60, com maior articulação nas décadas de 70 e 80, para a 

afirmação na Constituição de 1988 de suas propostas de transformações no setor da saúde, 

inserido numa luta comum pelos direitos civis e sociais percebidos como dimensões 

imanentes à democracia (ESCOREL, 2005). Essa luta se deu principalmente através das 

resoluções da VIII Conferência Nacional de Saúde realizada em 1986, que apontou para 

mudanças estruturais no então Sistema de Saúde vigente, propondo a criação e construção 

do Sistema Único de Saúde (SUS) regulamentado depois pela Lei n.º 8.080 de 19/9/1990 

(DOU de 20/9/1990). A Constituição Brasileira reconheceu assim a saúde como um direito 

do cidadão e um dever do Estado, bases da criação do SUS, fundamentado nos princípios 

da Universalidade, Integralidade e Participação Social.  

O campo da saúde do trabalhador no Brasil, que será destacado com mais detalhes 

em outro capítulo, foi recepcionado nesse contexto de luta pela reforma sanitária, bem 

como se refletiu no seu texto legal com posteriores desdobramentos na busca constante do 

seu fortalecimento. 

O Movimento da Reforma Sanitária brasileira consolidou a compreensão de que 

as relações saúde-trabalho estão contidas no campo de ação da saúde pública e 

introduziu no seu ideário essa perspectiva, na concepção ampliada de mudança 

do modelo sanitário do país (FELIX; ANDRADE; VASCONCELLOS, 2008, p. 

7). 

Para uma análise atualizada do SUS nos apoiamos em Paim et tal (2011), que 

referem que sua implantação ocorreu num contexto de conjuntura ideológica neoliberal, ou 

seja, adversa e desfavorável ao financiamento público de sistemas de saúde nacionais e 

universais ou que defendiam etapas intermediárias para atingi-los. Mas mesmo assim 

apontam que nos últimos 20 anos ocorreram avanços na implementação através da 

descentralização, com ampliação da gestão municipal dos serviços, participação social nas 

políticas e no controle do desempenho do sistema. 

Os autores exemplificaram também esses avanços tanto pelo aumento da 

conscientização da população sobre o direito à saúde vinculado à cidadania quanto pelo 

aumento do acesso aos cuidados para grande parte da população, com cobertura universal 

para vacinação e assistência pré-natal, além da expansão significativa de recursos humanos 

e tecnologia em saúde. Sinalizam que o SUS é um sistema de saúde em desenvolvimento 

que continua a lutar para garantir a cobertura universal e equitativa, mas à medida que a 

                                                           
15

 Para mais informações sobre o Movimento da Reforma Sanitária, ver Escorel, Nascimento e Edler in LIMA 

et al (2006, p. 59-81).  
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participação do setor privado aumenta são criadas contradições e injusta competição, 

levando à ideologia e objetivos opostos com resultados negativos na equidade e no acesso. 

Concluem que para superar os desafios encontrados pelo SUS será necessário garantir sua 

sustentabilidade política, econômica, científica e tecnológica, financeira, e uma revisão 

profunda das relações público-privadas, considerando que o maior desafio se encontra no 

campo político.  

A década de 90 foi caracterizada por um processo de reversão das conquistas sociais 

em função de uma nova ofensiva burguesa que foi denominada de contrarreforma do 

Estado e não uma reforma apontada pelos seus defensores. (CAVALCANTI; OLIVAR, 

2011).  

Andrade (2009) cita que há a necessidade de analisar a estrutura e as práticas dos 

agentes institucionais do Estado, a partir da Constituição de 1988, para que se possa 

compreender o processo de mudança desse Estado no sentido de reverter a lógica das 

políticas sociais até então seletivas e dirigidas para segmentos da população, e que passam 

então a ter um caráter universal, de integralidade, equidade e hierarquizado.  

No início da década de 90, no governo de Fernando Collor de Melo (15/3/1990 a 

2/10/1992), num contexto neoliberal e de enxugamento da máquina administrativa, é 

editada em 11/12/1990 a Lei n.º 8.112 (DOU de 12/12/1990), criando o Regime Jurídico 

Único (RJU) das autarquias e das fundações públicas federais, que publica um regime 

próprio, bem como apontou com desdobramentos para a reestruturação burocrático-

administrativa federal, regulando as relações de trabalho que incluiu concurso público para 

as carreiras; direito à aposentadoria integral; estabilidade no serviço; desvinculação da 

Previdência Social. Com essa publicação, os trabalhadores do serviço público que eram 

regidos pela CLT se tornaram estatutários. 

Apesar da Lei n.º 8.112/90 ter sofrido inúmeros destaques e supressões, as questões 

voltadas à promoção e à manutenção da saúde integral dos servidores no contexto do 

desenvolvimento do processo de trabalho não foram contempladas e nem diretamente 

regulamentadas, ou seja, mesmo em tempos de uma maior participação política após a 

reabertura democrática dos anos 80 não se diferenciou significativamente de seu legado 

histórico pregresso.  

Há somente um inciso inserido no artigo 185 que cita a “garantia das condições 

individuais ambientais de trabalho satisfatórias”, porém sem apresentação de normas técnicas 

para a sua operacionalização e desenvolvimento. Ocorreram, sim, como já citado, destaques 

pontuais e bastante específicos exemplificados nas suas disposições dos critérios de 

concessão dos adicionais "pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas (...) 
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e outros, relativos ao local ou à natureza do trabalho" (artigo 61). “Os servidores que 

trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com 

substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o 

vencimento do cargo efetivo” (artigo 68), e também nos artigos 202, 203, do título VI – Da 

Seguridade Social do Servidor, voltada para licença para tratamento de saúde com base em 

perícia médica. Ou seja, emendas limitadas, com medidas de caráter de seguridade social, 

compensatório e remuneratório de exposição ao risco no processo de trabalho. 

Observa-se, então, que o RJU tratou de medidas periciais, remuneratórias e 

compensatórias de exposição a riscos e de seguridade social, sem estabelecer parâmetros de 

melhoria das condições de trabalho e do ambiente. O estabelecimento de padrões de 

exposição e avaliação para a redução ou eliminação dos riscos, organização de instâncias 

para efetuá-las, comunicação e informações sobre os processo e ambientes, bem como a 

participação dos servidores no processo de melhorias não foram alvo de suas disposições 

(FELIX; ANDRADE; VASCONCELLOS, 2008; ANDRADE, 2009). 

Com a Lei do Regime Jurídico Único (RJU), instituiu-se para todos os servidores 

públicos federais um novo modelo de proteção social a partir de uma disposição da 

Constituição de 1988, tendo sido também uma reivindicação do movimento sindical dos 

servidores públicos federais (SPF) que participaram ativamente da disputa do novo texto. O 

papel do Estado, suas atribuições e suas relações com os servidores, foram alvos 

prioritários da ofensiva das teses neoliberais. 

Marroni (1994a) afirma que em função do pautado no primeiro artigo do texto 

constitucional em que o Brasil é definido como um Estado Democrático de Direito, a 

reivindicação do movimento não significava especificamente que o vínculo de trabalho 

deveria ser estatutário, mas sim que as novas normas regulamentadoras das relações de 

trabalho no serviço público deveriam estender a todos os mesmos direitos e deveres, e 

ainda garantir uma relação de trabalho de caráter institucional-negocial.  

Essa proposta apontava para um regime novo com capacidade de viabilizar a 

negociação dos interesses em conflito na relação de trabalho com o Estado, incluindo o 

direito de livre organização sindical e o direito à greve. É relatado ainda que sob a 

influência dos servidores o Parlamento não só aprovou a tese de negociação coletiva como 

também derrubou o veto aposto por Collor. Porém, posteriormente, o Supremo Tribunal 

Federal declarou inconstitucional a negociação coletiva no âmbito da Administração 

Pública Federal apontando que o resultado da disputa foi um instrumento jurídico atrasado 

e autoritário submetendo os servidores à esfera de vontade do Estado. 
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Marroni (1994b) afirma diante desse contexto sobre as relações de trabalho na APF: 

“É imperativo que o Estado-administração reconheça na negociação coletiva um 

instrumento potente para alterar radicalmente o status quo da administração pública”. Esse 

autor segue refletindo sobre este momento e as relações Estado-sociedade e defende a tese:  

Somente através de uma mudança radical das relações de trabalho no interior do 

Estado, reconhecendo estas relações como conflituosas, que trate de forma 

democrática, transparente, impessoal e legalizada, pressupostos básicos da 

administração pública, será capaz de impulsionar este novo Estado para a 

negação de toda a sua história e para a construção de seus novos objetivos 

estratégicos (MARRONI, 1994a, s/ n.°).  

(http://csbh.fpabramo.org.br/editora/teoria-e-debate/edicoes-anteriores) 

O autor complementa sua reflexão destacando o papel privilegiado de participação e 

manifestação do servidor público como fundamental num contexto de relação Estado-

sociedade / servidor-cidadão:  

Sendo ele parte da administração pública, e tendo o Estado moderno (que 

buscamos) múltiplas funções que intervêm na vida social, ao servidor estão 

abertas possibilidades de operar transformações da instituição estatal em 

benefício de toda a sociedade, capazes também de vida. O servidor-cidadão, 

consciente de seu papel social, transforma o seu trabalho num instrumento 

capaz de operar a coisa pública em favor da maioria e, então, este trabalho 

assume uma dimensão emancipadora (MARRONI, 1994b).  

 Com o início do Governo Collor, em 1990, as privatizações integram a agenda de 

governo, formalizadas pela Lei n.º 8.031 de 12/4/1990, que criou o Programa Nacional de 

Desestatização (PND) e com ele foi decretada a extinção da SEPLAN. Suas atribuições 

foram assumidas pela Secretaria Nacional de Planejamento, na estrutura do recém-criado 

Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, nos termos da Lei n.° 8.028, também do 

dia 12/4/1990 (www.planejamento.gov.br/ histórico). 

Nessa dinâmica reformista, marcada por esta nova ofensiva burguesa e por um 

processo de reversão das conquistas sociais já consagradas na constituição de 1988, 

extingue-se a SEDAP, criando-se a Secretaria da Administração Federal (SAF) através da 

Lei n.º 8.490 de 19/11/1992, órgão de assistência direta e imediata ao Presidente da 

República. Essa passa a ter como atribuições coordenar as atividades do "pessoal civil da 

Administração Pública Federal, direta, indireta e fundacional” e, como finalidade, formular 

e executar as políticas de desenvolvimento administrativo e gerencial no âmbito do Poder 

Executivo, e coordenar, controlar e supervisionar as atividades referentes às ações dos 

sistemas de pessoal civil, de modernização e organização administrativa, de recursos da 

informação e da informática, e de serviços gerais na administração direta, autárquica e 

fundacional, sendo mantida a estrutura da Subsecretaria de Recursos Humanos, órgão 

central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC).  

http://www.plajeamento.gov.br/
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O governo de Fernando Henrique Cardoso teve dois períodos (1º/1/1995 a 

1º/1/2003). Em sua primeira gestão (1995 a 1998), o tema reforma de Estado, mesmo sem 

ter feito parte do programa político que o elegeu, mereceu especial atenção. A conjuntura 

política levava em conta a necessidade de conjunto das mudanças estruturais de ordem 

econômica, política e social para a inserção competitiva do Brasil na nova ordem mundial, 

e nesse contexto se inseriu a concepção, elaboração e formalização em 1995 do então Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRE), que se baseou num diagnóstico sobre 

a crise do Estado – crise do modo de intervenção, dos modelos de administração e de 

financiamento do setor público. Teve como diretriz principal a instauração de um 

paradigma de administração gerencial, ou seja, por resultados, objetivado pela 

implementação de um modelo de gestão para o setor público embasado na redefinição do 

papel do Estado (FELIX; ANDRADE; VASCONCELLOS, 2009). 

O Ministério da Administração e Reforma do Estado também foi concebido nesse 

mesmo contexto e efetivado através da Medida Provisória n.° 302 de 10/4/1992 e pelo 

Decreto-Lei n.° 1.825 de 29/2/1996. Teve à frente Luis Carlos Bresser Pereira, ideólogo e 

articulador interno e externo do PDRE que incluiu o estabelecimento de um arcabouço 

jurídico para a definição de regras para a flexibilização da gestão, em especial aos 

processos de aquisições pelo governo e à administração dos recursos humanos do serviço 

público, com a revisão de dispositivos constitucionais, entre eles as regras da estabilidade 

(Emenda Constitucional n.º 19/98) e a mudança das regras para a concessão de 

aposentadorias aos servidores (Emenda Constitucional n.º 20/98).  

Nesse processo, que incluiu reformulações legais, o RJU sofreu especial atenção e 

destaque com a Lei n.º 9.527 de 10/12/97. Foram modificados 58 dos seus 253 artigos 

originais e, ainda, revogados outros sete artigos e 13 alíneas, incisos e parágrafos. Entre as 

modificações ocorreram alterações nas relações saúde-trabalho: destacam-se as regras para 

a concessão de licença para tratamento de saúde do servidor e a terceirização das perícias, 

avaliação ou inspeção médica na ausência de médico do órgão ou de junta médica oficial, e 

medidas que buscaram reduzir a taxa de absenteísmo (ANDRADE, 2014). 

Outras alterações, nesse mesmo escopo da Lei n.º 8.112/90, continuaram a ser 

realizadas durante o governo Fernando Henrique Cardoso e seguiram com o Governo Luiz 

Inácio Lula da Silva (1º/1/2003 a 1º/1/2010), culminando com mudanças ainda vigentes 

apresentadas pela Lei n.º 11.907 de 2/2/2009, incluindo destaque nas relações saúde-

trabalho apresentando novas regras de licença por doença em familiares e do próprio 

servidor, e de aposentadoria por invalidez, da inclusão de perito-odontólogo e da realização 

de exame médico periódico para o servidor.  
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 Conforme descrição histórica no portal do MPOG, esse ministério tem sob o 

aspecto legal seus primórdios na década de 60 com Lei Delegada n.° 1 de 25/1/1962, que 

criou o ministério extraordinário responsável então pelo planejamento do País, tendo à 

frente o economista Celso Monteiro Furtado. Na década de 60, principalmente em 1964 e 

1965, suas atribuições foram ampliadas, e em 1967, através do Decreto-Lei n.º 200, foi 

denominado Ministério do Planejamento e Coordenação Geral. Em maio de 1974 há uma 

reformulação e através da Lei n.º 6.036 deixa de ser ministério e passa a ser Secretaria de 

Planejamento (SEPLAN), ainda considerada instância central de decisões governamentais 

do País.  

Nos primeiros anos da década de 80, mesmo participando da formulação política, a 

SEPLAN passa a ter caráter coordenador, bem como ocorreram várias reformulações 

estruturais internas; a partir de 1988 retorna ao desenvolvimento de suas ações básicas de 

planejamento no bojo da Constituição Federal. Na década de 90, no Governo Fernando 

Collor de Mello, a SEPLAN foi extinta e suas ações foram reduzidas e substituídas na 

condição de Secretaria Nacional subordinada ao recém-criado Ministério da Economia.  

Com Itamar Franco na Presidência da República, a SEPLAN é recriada com o 

status de Ministério e com o nome de Secretaria de Planejamento, Orçamento e 

Coordenação da Presidência da República e, em 1995, com a reforma administrativa 

realizada pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, a SEPLAN foi transformada no 

Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO). Posteriormente, em 1°/1/1999, com a 

Medida Provisória n.º 1.795, ficou denominado Ministério do Orçamento e Gestão (MOG). 

No mesmo ano, também através da Medida Provisória n.º 1.911-8, a partir de 30 de julho 

de 1999, o MOG recebeu o nome atual de Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (MPOG). 

Em 2002, no processo de transição no início da gestão de Luis Inácio Lula da Silva, 

houve de certa forma uma tendência de mudança estruturante, e as atribuições das relações 

saúde-trabalho que até então existiam tanto na área da seguridade quanto na área da saúde 

estavam dispersas pelos setores da Secretaria de Recursos Humanos / MPOG. A proposta 

de reestruturação organizacional foi consequência de debates sobre a necessidade da 

construção da atenção à saúde do servidor público com a missão de centralizá-las para 

alcançar o objetivo de dar início ao processo de uniformidade dos benefícios e normatizar 

as relações saúde-trabalho no serviço público. Esta iniciativa concretizou-se com a criação, 

em julho de 2003, da Coordenação-Geral de Seguridade Social e Benefícios do Servidor 

(COGSS) no Departamento das Relações de Trabalho (DERT), na então Secretaria de 

Recursos Humanos. A Coordenação-Geral de Negociação e Relações Sindicais (CGNES), 
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a Coordenação- 

Geral de Carreiras e Análise do Perfil da Força de Trabalho (CGCAR) e a Coordenação-

Geral de Estudos e Informações Gerenciais (COGIG) também se vincularam ao DERT.  

Resgatando a centralidade do processo de trabalho na relação saúde-trabalho-

doença com base no conceito ampliado e integral de saúde do trabalhador, essa estrutura 

não refletiu o modelo proposto pela Política Nacional de Saúde e Segurança do 

Trabalhador elaborada a partir de 2004 através do Grupo Executivo Interministerial em 

Saúde do Trabalhador (GEISAT) criado em 1993. Pois ao separar os processos de 

negociação e relações sindicais, os estudos e informações gerenciais, a gestão de carreiras, 

concentrando as ações voltadas para a saúde do trabalhador em uma coordenação 

específica de seguridade social, há uma maior aproximação do conceito da saúde 

ocupacional (ANDRADE, 2009). 

Com a criação dessa nova unidade denominada COGSS, construída e pactuada na 

transição do governo de Fernando Henrique Cardoso para o de Lula, e principalmente em 

função de responder a situações e demandas sem respostas, foram reordenados serviços, 

atribuições e atividades relacionados à atenção à saúde dos servidores, com intenção de um 

maior cuidado e buscando incluir um olhar diferenciado, bem como sua especificidade. 

Como até então os servidores públicos federais não dispunham de qualquer sistema de 

proteção ao trabalho e mesmo com um viés de saúde ocupacional, foi considerado um 

avanço. “O Estado finalmente assume sua responsabilidade como empregador no âmbito da 

saúde ocupacional para uniformizar procedimentos e protocolos” (ANDRADE, 2009, p. 

50; 2014, p. 21). 

Em 12 de abril de 2007 foi definida uma estruturação do MPOG através do Decreto 

n.° 6.081 com a missão de “promover o planejamento participativo e melhoria da gestão 

pública para o desenvolvimento sustentável e socialmente includente no País (BRASIL, 

2007). Ver organograma 1: 
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Organograma 1 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: ANDRADE, 2009.) 
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Mais recentemente, pelo Decreto-Lei n.° 8.189 de 21/1/2014, o MPOG foi 

reestruturado. A Secretaria de Recursos Humanos (SRH) foi extinta e foram criados oito 

órgãos específicos singulares. O Departamento de Relações de Trabalho foi substituído 

pela Secretaria de Relações de Trabalho no Serviço Público. Porém, as ações das relações 

saúde-trabalho inseridas na COGSS, até então vinculada ao Departamento de Relações de 

trabalho, também se reestruturaram no atual Departamento de Políticas de Saúde, 

Previdência e Benefícios do Servidor (DESAP), vinculado diretamente à Secretaria de 

Gestão Pública (SEGEP), assim como outros seis departamentos, sendo alguns específicos 

voltados às relações organizacionais trabalhistas do funcionalismo público como descrito 

abaixo. 

Secretaria de Gestão Pública: 

1. Departamento de Modelos Organizacionais e Força de Trabalho dos Setores Social 

e de Desenvolvimento Econômico e Produtivo; 

2. Departamento de Modelos Organizacionais e Força de Trabalho dos Setores de 

Infraestrutura e de Articulação Governamental; 

3. Departamento de Desenvolvimento e Desempenho Institucional; 

4. Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal; 

5. Departamento de Políticas de Saúde, Previdência e Benefícios do Servidor; 

6. Departamento de Gestão dos Sistemas e Informações das Estruturas e da Força 

de Trabalho; e 

7. Departamento de Gestão de Pessoal Civil e Carreiras Transversais. 

Ver organograma 2: 
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Organograma 2  

 

 O DESAP tem como competências:  
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I – propor diretrizes referentes às políticas de atenção à saúde e segurança do 

trabalho, de previdência, de benefícios e de auxílios dos servidores civis da administração 

pública federal; 

II – propor normas referentes à perícia oficial em saúde, vigilância e promoção à 

saúde, previdência, concessões de benefícios e auxílios e adicionais ocupacionais; 

III – orientar, articular e promover a integração das unidades do Subsistema 

Integrado de Atenção à Saúde do Servidor – SIASS, no âmbito da administração federal 

direta, autárquica e fundacional; 

IV – fomentar, coordenar e participar da elaboração de projetos de atenção à saúde, 

dos regimes de previdência, da política de concessão de adicionais ocupacionais, benefícios 

e auxílios dos servidores públicos federais e de políticas afirmativas de equidade, visando à 

melhoria da qualidade de vida no trabalho; 

V – realizar estudos e análises sobre saúde e segurança do trabalho; e 

VI – estabelecer políticas de comunicação e de capacitação em assuntos relativos à 

saúde, à previdência e aos benefícios e auxílios dos servidores (Artigo 31°e seus itens, 

Decreto n.º 8.180/14). 

Tem inserido em sua estrutura três coordenações específicas, a saber: Coordenação-

Geral de Atenção à Saúde e à Segurança do Trabalho do Servidor (CGSET), Coordenação-

Geral de Previdência e Benefícios do Servidor (CGPRE) e Coordenação-Geral da Rede 

SIASS (CGRED) (fonte: www.planejamento.gov.br). 

Nessa atual estrutura manteve-se uma instância que substituiu o DERT, denominada 

atualmente Secretaria das Relações de Trabalho no Serviço Público. O DESAP, porém, 

como visto, com responsabilidade específica sobre as ações de saúde – trabalho sem 

vinculação direta com este e sim com a SEGEP. Nesse sentido, observamos que ainda 

persiste nesse modelo organizacional a separação e fragmentação dos processos de 

negociações e relações sindicais com a relação saúde-trabalho citada anteriormente por 

Andrade (2009), com uma maior aproximação do conceito de saúde ocupacional.  

Os conceitos de Medicina do Trabalho, Saúde Ocupacional e Saúde do Trabalhador 

são enfocados no próximo capítulo e serão trabalhados por meio de uma breve perspectiva 

histórica. 
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3 – AS BASES CONCEITUAIS DA RELAÇÃO SAÚDE-TRABALHO. MEDICINA 

DO TRABALHO, SAÚDE OCUPACIONAL E SAÚDE DO TRABALHADOR: UMA 

BREVE PERSPECTIVA HISTÓRICA  

A doença e a saúde nos trabalhadores foram temas de registro, estudos e reflexões 

nos papiros egípcios, na tradição judaica, no mundo greco-romano protagonizado por 

Hipócrates e na Idade Média por Avicena, Agrícola e Paracelso. Mas preocupação e 

implementação mais efetiva das ações com desdobramentos socioinstitucionais e 

acadêmicos voltados para a relação saúde-trabalho datam do começo da Revolução 

Industrial na Europa, mais precisamente em meados do século XVIII (ROSEN, 1994; 

MENDES, 2007).  

O estado de improvisação das fábricas, grandes jornadas de trabalho de crianças e 

mulheres em condições precárias, com trabalho longo, penoso em ambientes perigosos e 

agressivos, associado a uma situação miserável de vida nas cidades, gerou problemas 

ocupacionais e descortinou situações de saúde pública extremamente graves.  

Em 1837, Jérôme-Adolphe Blanqui, economista liberal francês, batizou a passagem 

de uma economia agrária a uma economia industrial no período de 1760 a 1840 de 

Revolução Industrial, em função do rápido crescimento das máquinas e indústrias e dos 

malefícios e agravos advindos de uma sociedade cada vez mais mecanizada. Representou, 

assim, a primeira grande reestruturação produtiva, ou seja, significando e marcando um 

período de transformação radical das estruturas políticas, econômicas e sociais (ROSEN, 

1994). 

Esse fenômeno social também foi fonte de inspiração para vários artistas do 

período. Rosen cita o poeta Blake em As rodas satânicas: “(...) o pano negro se dobra 

pesadamente sobre cada nação; obras cruéis de muitas rodas eu vejo, roda sem roda, com 

dentes tirânicos movendo, por compulsão, uns aos outros...” (ROSEN, 1994). 

Discorrendo sobre o enfrentamento direto dos malefícios advindos da mudança, é 

citado um movimento específico de luta dos trabalhadores denominado “Ludismo – os 

quebradores de máquinas”. O movimento foi liderado por Ned Ludd e ganha expressão 

significativa na Inglaterra em 1811, inserido num espírito operário de rebelião. Foi uma 

reação contrária à mecanização do trabalho que ocorria em caráter ostensivo e rápido em 

concorrência ao trabalho artesanal. Porém, a edição de uma lei inquisidora aos ludistas em 

1812 resultou no arrefecimento desse movimento e no aparecimento de outras formas de 

contestação (HUBERMAN, 1984 apud GAZE; COSTA LEÃO; VASCONCELLOS, 

2011). 
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           O século XIX se apresentou como o “boom” da industrialização, principalmente 

na Inglaterra, França e Bélgica, seguidos pela Alemanha e Estados Unidos. Com isso e em 

função da necessidade de expansão de mercados e escoamento mais rápido da produção, 

cresceu concomitantemente o sistema de transportes e novos meios de comunicação. A 

Inglaterra foi berço desta sustentação desde o século XVIII. A complexificação, em 

especial do maquinário, alavancou a exigência no desenvolvimento mais preciso dos 

processos de trabalho tanto instrumental quanto humano. A tríade rápida mecanização, 

expansão e investimento no sistema de transporte e crescimento de mercado instituiu o 

sistema fabril, passando este a convergir ao centro de produção de máquinas, ferramentas e 

artigos de consumo (ROSEN, 1994). Ocorreram impactos diretos sobre a necessidade de 

ampliação quantitativa e qualitativa da força de trabalho, sendo necessários mais e mais 

trabalhadores. Porém, não se podia levar a força do vapor e das novas máquinas para os 

lares dos trabalhadores – como aconteceu com os meios de produção sob formas mais 

simples de organização; tinha-se, sim, que trazer o trabalho para a fábrica. Nesse complexo 

e rápido processo histórico, surgiu a necessidade de uma organização comunitária para 

proteger a saúde, bem como a construção de meios para atendê-la. Florescia, assim, um 

movimento sanitário e a moderna Saúde Pública, com raízes na Inglaterra, como já citado, 

berço do industrialismo moderno. “Para atender a esse processo, teve-se também um olhar 

para o principal problema social inglês no início do século XIX, a assistência aos pobres” 

(ibidem, p. 152). 

O modelo preliminar de necessidade assistencial ocorreu de forma territorialmente 

descentralizada, nas denominadas freguesias, com respaldo e responsabilidade legal através 

da Lei dos Pobres isabelina, que teve seus primórdios no século XVI e maior efetivação a 

partir de 1601. Nesse contexto de crescimento da pobreza, a igreja não conseguiu dar 

resposta e o Estado, com respaldo na lei isabelina, buscou assumir o problema. Implantou 

ações caritativas diretas aos idosos, aos doentes e incapacitados, punição de indolentes e, 

posteriormente, embasados numa filosofia que entendia a pobreza entre os fisicamente 

capazes como falha moral, implantou ações voltadas à formação profissional, com criação 

de asilos de trabalhadores denominados workhouses. A implantação do Asilo de Bristol em 

1696 foi emblemática, com posterior ampliação do modelo para toda a Inglaterra. Os 

programas de saúde também se ampliaram ao longo desse período, mas a permanente 

situação de precariedade e de improvisação das fábricas e dos processos de trabalho, 

associada à situação miserável de vida nas cidades, continuou mantendo problemas 

ocupacionais e de saúde pública extremamente graves, que perduraram ao longo de quase 

três séculos (ibidem). 
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A partir do estágio inicial da revolução industrial, as ações institucionais-

assistenciais continuaram a existir, porém tiveram um novo marco em agosto de 1834 com 

a emenda da lei isabelina, que foi denominada “Nova Lei dos Pobres”, colocando em 

prática um novo período de pensamento e filosofia com raízes na nova economia política 

de Adam Smith, ou seja, a finalidade mais ampla era em si a economia de mercado e a 

transformação do trabalho humano em mercadoria. Houve um terreno fértil: “imundície, 

doença, desamparo e exigência de redução de assistência aos pobres” (ibidem, p. 161), 

deitando raízes para a construção e desenvolvimento de novas práticas sociais-sanitárias – 

exigência de uma reforma sanitária – sob pena de tornar inviável a sobrevivência e 

reprodução do próprio processo produtivo capitalista emergente. 

A lógica do sistema de mercado estabelecido pela reforma da Lei dos Pobres (de 

1834) determinou a história social do século XIX, e nas décadas seguintes os 

homens começaram a olhar para a vida comunitária com uma nova ansiedade. 

Pois a instalação do mercado de trabalho introduziu uma pergunta maior: como 

organizar a vida em uma sociedade industrial e urbana? (ibidem, p. 156). 

Em 1842, sob a orientação de Edwin Chadwick, secretário da então comissão da Lei 

dos Pobres, foi publicado um documento que apontou a relação entre a pobreza e a 

insalubridade, servindo de base para as ações da moderna saúde pública: “O relatório ou 

uma investigação sobre as condições sanitárias da população trabalhadora da Grã- 

Bretanha” (ibidem, p. 163). 

Sobre esse período da emergência da saúde pública, Graça (1999) apresenta uma 

contextualização diferenciada do papel de Chadwick, o “arquiteto do moderno 

sanitarismo”. O moderno sanitarismo tinha três pontos centrais: uma teoria da causalidade, 

um sistema de drenagem de esgotos e criação da figura do Medical Officer of Health como 

fundamental para a conformação e desenvolvimento do capitalismo liberal. 

Graça discorre que, para além da introdução da inclusão de benefício único via 

Nova Lei dos Pobres, associou-se um aparelho centralizador, sendo desenvolvido um 

sistema totalitário de repressão da pobreza e também dos pobres que estivessem em 

condições de trabalhar. Para estes havia a necessidade do cumprimento de regras 

específicas, controladas por inspetores, e o não cumprimento levava ao risco de 

enclausuramento nas então workhouses. Os artesãos tecelões de algodão foram os 

principais alvos, por serem vítimas diretas da introdução do tear mecânico.  

Gaze, Costa Leão e Vasconcellos (2011), discorrendo e aprofundando análise sobre 

este cenário sombrio, realizam uma retrospectiva das lutas operárias, estas consideradas 

como relevantes para as relações saúde-trabalho-direito. Reforçam que no início do 

industrialismo, ao longo do século XVIII, não havia organização dos trabalhadores para um 

enfrentamento direto e exigência de obtenção de melhores condições de trabalho.“Ou seja, 
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não havia uma implicação direta de trabalhadores organizados nos primeiros movimentos 

pelo estabelecimento de direitos no trabalho, salvo a sua dor, sua morte, o seu sofrimento” 

(ibidem, p. 259). Estes autores destacam que a ausência de regras contratuais entre trabalho 

e capital culminou com uma exploração ilimitada do corpo do trabalhador e o risco de 

tornar inviável a sobrevivência e reprodução do capitalismo industrial emergente, sendo 

este contexto inicial ancorado na aliança entre poder econômico e poder político britânico, 

a base fundante do direito trabalhista no século XIX. Ao longo desse período, com o 

surgimento de formas de organização mais orgânicas e atuantes, floresceram lutas por parte 

do movimento dos trabalhadores, contribuindo para uma consciência crítica e 

desenvolvimento filosófico-político, sempre em busca de mais direitos, incluindo nestes a 

busca de uma saúde plena. 

Algumas regras antecedentes à Nova Lei dos Pobres ocorreram como marco legal 

específico de proteção aos trabalhadores, exemplificada pela Lei de Moral e Saúde dos 

Aprendizes, datada de 1802, iniciando assim a reforma fabril. Esta lei regulamentou a idade 

mínima para o trabalho, a redução da jornada de trabalho e medidas de melhoramento 

ambiental das fábricas, seguida em 1831 pela proibição de trabalho noturno para 

empregados com menos de 21 anos. Mas somente em 1833, pelo Ato Fabril, publicado a 

partir de uma política reivindicatória, se ampliam algumas medidas de proteção dos 

trabalhadores. 

(...) subproduto do conflito amargo entre os interesses industriais e agrários e a 

contínua agitação dos próprios trabalhadores – durante as décadas de 1830 e 

1840 –, o movimento pela reforma das fábricas tornou-se parte da luta, mais 

ampla, entre as duas divisões principais do grupo dominante na Grã-Bretanha: os 

proprietários de terra e os manufatores. Ao mesmo tempo, os operários fabris 

uniram a agitação por reforma parlamentar à reivindicação por menos horas e 

melhores condições de trabalho, e pela proibição do trabalho de crianças. 

Começou a luta pela jornada de dez horas e, após uma selvagem batalha política, 

se aprovou o ato fabril de 1833 (ROSEN, 1994, p. 196-197). 

Gaze, Costa Leão e Vasconcellos (2011) reafirmam que todas estas regras, voltadas 

à preservação da saúde, contribuíram em si para primar pela intenção harmônica entre 

capital e trabalho, buscando o equilíbrio entre a exploração do corpo e a acumulação de 

capital. Com a ampliação de uma classe social emergente e numerosa, “a classe 

trabalhadora” organizada nos sindicatos, ocorre uma maior organicidade das reivindicações 

básicas para a sobrevivência no trabalho de uma forma menos indigna, como por exemplo: 

valor do salário, diminuição da jornada de trabalho, folga semanal, proteção da família e 

amparo em caso de doença e acidente. Assim sendo, houve de certa forma arrefecimento da 

luta direta pela proteção à saúde no trabalho. 

Embora todas essas reivindicações dissessem respeito à manutenção de um 

estado de saúde capaz de viabilizar o andar da vida da melhor forma possível, o 

ideário de saúde enquanto expressão hegemônica na realização do trabalho 
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perdeu força como objeto específico a ser garantido, na medida em que os 

trabalhadores melhor se organizavam e adquiriam, em determinados contextos, 

força expressiva de negociação (ibidem, 2011, p. 260). 

E ainda: 

(...) Assim, se a luta pelo salário é de alguma forma vitoriosa, ainda que seja 

parcialmente, as condições de trabalho que afetam a saúde passam a ser coisas 

menores, menos imediatas e menos relevantes (idem).  

Esses autores seguem problematizando que todas essas reivindicações dos 

movimentos dos trabalhadores estão vinculadas à saúde, nos trazendo mais detalhes sobre a 

relação saúde-trabalho e direito: 

Todavia, a relação saúde-trabalho torna-se invisível, guardando sua visibilidade 

potencial para quando surja o adoecimento, e este surge de forma 

individualizada, comprometendo apenas um trabalhador de cada vez. O direito do 

trabalho estabelece a regra sobre o coletivo de trabalhadores, mas a perda da 

saúde é evidenciada (e tratada pelo direito) sobre o trabalhador individualizado. 

Há nesse fato uma contradição por princípio (ibidem, p. 261).  

Autores internacionais e nacionais que discorrem sobre a história da medicina social 

e do trabalho (SIGERIST, 1951 apud ROSEN, 1994; ESTRELA, 1971 apud MENDES, 

2007; VASCONCELLOS; PIGNATTI, 2006; VASCONCELLOS; GAZE, 2009) apontam 

como um dos grandes responsáveis pelo surgimento sistematizado de classificação e 

análise de agravos e patologias em trabalhadores o médico italiano Bernardino Ramazzini. 

Desde o início do século XVIII, Ramazzini já desenvolvia ampla e cuidadosa produção 

acadêmica e literária ligada ao tema, que culminou no ano de 1700 na sua principal obra De 

morbis Artificum Diatriba ‒ as doenças dos trabalhadores. Nessa obra, descreve em análise 

detalhada patologias que ocorreram em trabalhadores em mais de 50 ocupações 

diferenciadas. Foi Ramazzini quem acrescentou à abordagem clínica individual na 

anamnese tradicional a seguinte pergunta: “E que arte exerce?”. Para o historiador da 

medicina Henry Sigerist, “este livro de Ramazzini significa para a história das doenças do 

trabalho o que o livro de Vesalius significa para a Anatomia, o de Harvey para a Fisiologia 

ou o de Morgani para a Patologia” (SIGERIST, 1936 apud MENDES, 2007). 

Mendes e Waissmann (2007, p. 11-12), em breve descrição biográfica de 

Ramazzini, apontam quatro principais contribuições para proteção, promoção e 

recuperação da saúde dos trabalhadores e desenvolvimento da medicina. “A preocupação e 

o compromisso com uma classe de pessoas habitualmente esquecida e menosprezada pela 

medicina; determinação social da doença; contribuição metodológica; sistematização e 

classificação das doenças segundo a natureza e o grau de nexo com o trabalho.” 

Na ótica de Rosen (1994, p. 81-83), Ramazzini esboçou elementos fundamentais do 

conceito de Medicina Social, como a necessidade de investigar “as relações entre o estado 

de saúde de uma dada população e suas condições de vida, que são determinadas pela sua 
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posição social”. Tem uma significação dual: é síntese de todo o conhecimento sobre a 

doença ocupacional, desde os primeiros tempos, e, também, um solo para novas 

investigações; é assim um olhar ao passado e uma intimação ao futuro. Iniciava-se assim 

um marco, uma nova visão, associada também a uma nova abordagem do 

paciente/trabalhador, propiciando a abertura de caminhos específicos, bem como caminhos 

totalizadores e dinâmicos para análises disciplinares e interdisciplinares na relação saúde-

doença-trabalho.  

Vasconcellos e Gaze (2009) promoveram um diálogo com a obra plural e eclética 

de Ramazinni centrado na perspectiva da integralidade. Problematizam e refletem sobre o 

enfoque fragmentador na abordagem à saúde e destacam em seu texto a contribuição do 

conceito de integralidade, princípio fundamental do Sistema Único de Saúde (SUS- Lei n.° 

8.080 de 19 de setembro de 1990), na busca efetiva da mudança de um modelo 

hegemonicamente hospitalar centrado na doença para um modelo com base na saúde. 

Para além do significado clássico de integralidade, que intenciona aproximar 

prevenção e cura no nível da ação em saúde, o conceito pode ser entendido, 

ainda, como intenção totalizadora de abordagens em saúde. Ou seja, integralizar 

o cidadão usuário nas suas necessidades, nas ações e serviços a ele direcionados, 

nos sistemas de informação em saúde, na estruturação de recursos e, enfim, nas 

políticas públicas de saúde, entendidas no caso brasileiro como sistêmicas 

(ibidem, p. 5). 

Esses autores seguem refletindo, analisando e trazendo a obra de Ramazinni à luz da 

contemporaneidade. 

Ramazzini fez suas observações algumas décadas antes da Revolução Industrial 

consolidar-se como um novo formato de relações sociais de produção, cujo 

interesse do emergente capitalismo industrial sobre a saúde dos trabalhadores 

centrou-se na sua preservação para a reprodução da força de trabalho, sem 

considerar a complexidade das condições que afetam a saúde na totalidade da 

dimensão humana (VASCONCELLOS; OLIVEIRA, 2008). Suas observações se 

deram num lugar de fala imune às limitações da norma, cujo reconhecimento da 

doença sujeitou-se ao regramento definido em contrato, como ocorre até hoje. A 

própria cultura médica aplicada ao trabalho foi secularmente influenciada pela 

normatividade limitante (WAISSMANN, 2000 apud VASCONCELLOS; GAZE, 

2009, p. 9). 

Nesse ensaio, Vasconcellos e Gaze (2009), consideraram que à época, Ramazinni 

realizou uma abordagem voltada a quatro componentes do campo da promoção da saúde: a 

biologia humana, o meio ambiente, o estilo de vida e a organização da assistência à saúde, 

bem como afirmam que o percurso da obra se apresentou em consonância com a visão 

integralizadora: “Ramazzini fundamenta solidamente sua base conceitual de análise na 

ideia do que chamamos hoje de integralidade” (ibidem, p. 10). Propuseram no ensaio, após 

análise detalhada, uma atual sistematização metodológica da obra em 10 passos, a saber: 

[1] a descrição do ofício; [2] sua relevância social e as relações sociais envolvidas; [3] a 

análise do processo, do ambiente e da organização do trabalho; [4] os riscos e cargas a que 
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os trabalhadores são expostos; [5] as doenças agudas e crônicas que os afetam; [6] a 

fisiopatogenia dessas doenças; [7] o seu aspecto epidemiológico; [8] o seu tratamento; [9] a 

sua prevenção; e [10] as relações com o meio ambiente “externo”. E citam: “Nos dez 

passos de seu método é patente a participação da integralidade como categoria transversal 

às suas observações” (ibidem, p. 22).  

Reforçam que houve nesse método significativa ênfase na vigilância em saúde dos 

trabalhadores, porém este enfoque não foi considerado pelo então emergente Direito do 

Trabalho nem pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) (op. cit., 2009; 

VASCONCELLOS; OLIVEIRA, 2011).  

Para Vasconcellos e Gaze (2009), Bernardino Ramazinni, ao ter incluído em sua 

obra o método da análise do processo, do ambiente e da organização do trabalho foi 

abusivamente, extemporaneamente e inapropriadamente denominado de “Pai da Medicina 

do Trabalho”. Mas a denominada Medicina do Trabalho, posterior a Ramazinni, deitou 

raízes, se desenvolveu e se consolidou na contribuição da adequação individual dos 

trabalhadores nos processos produtivos, trazendo sombra aos danos coletivos e vínculos 

entre doença e trabalho.  

Com um olhar detalhado, Mendes e Dias (1991) em ensaio revisando a evolução 

prático-conceitual da Medicina do Trabalho à Saúde do Trabalhador, discorrem que a 

Medicina do Trabalho teve seu marco efetivo de inserção e apoio ao industrialismo no ano 

de 1830 pelas mãos do médico Robert Baker. Esse médico, após “indagações e 

preocupações” do proprietário fabril Robert Dernham com a precária assistência à saúde 

dos operários, criou um serviço médico no interior da fábrica têxtil, surgindo assim o 

primeiro serviço de medicina do trabalho. Seus elementos fundantes, centrados na figura do 

médico, se harmonizavam diretamente com as expectativas do capital. 

Deveriam ser serviços dirigidos por pessoas de inteira confiança do empresário e 

que se dispusessem a defendê-lo; deveriam ser serviços centrados na figura do 

médico; a prevenção dos danos à saúde resultantes dos riscos do trabalho deveria 

ser tarefa eminentemente médica; a responsabilidade pela ocorrência dos 

problemas de saúde ficava transferida ao médico (ibidem, p. 342). 

A inexistência de sistemas de assistência à saúde, tanto no modelo de seguro social 

quanto no de serviços de saúde pública providos pelo Estado, fez com que esses serviços 

médicos passassem a exercer um papel fundamental, consolidando-se como instrumento de 

criação e manutenção da dependência do trabalhador e frequentemente de seus familiares, 

associado ao exercício direto do controle da força de trabalho (ROSEN, 1994). 

Recentemente, Vasconcellos e Pignatti (2006) e Vasconcellos (2011), refletindo 

sobre a medicina do trabalho questionam se o espaço desta seria um espaço curativo ou 
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preventivo e, ancorados num viés epistemológico e histórico, buscam resgatá-la como 

ferramenta contributiva da saúde pública capaz de intervir nas relações saúde-trabalho. 

Concluem o ensaio apontando a premência da inserção desse debate no campo da Saúde do 

Trabalhador. 

A medicina do trabalho tornou-se a variável técnica para solucionar os danos à 

saúde provocados pelos processos produtivos, sem possibilidade de intervir além 

dos preceitos normativos estabelecidos no contrato de trabalho firmado entre 

patrões e empregados. Inaugurava-se um campo médico subserviente ao contrato 

e ao interesse do capital produtivo (VASCONCELLOS, p. 403). 

Cavalcanti (2011) embasada em Vasconcellos e Pignatti (2006) descreve a 

estruturação do processo de regulação das relações de produção. O modelo descrito 

avançou gradativamente com a expansão estatal para além dos muros da fábrica e se tornou 

hegemônico nas relações saúde-trabalho até os nossos dias. Nesse contexto, coube à 

previdência, através da previdência social especificamente com a medicina do seguro, a 

responsabilidade pela indenização de agravos sofridos no trabalho, assegurando ao 

trabalhador e seus dependentes de forma temporária e/ou permanente a manutenção da 

renda quando há impossibilidade de obtê-la com a venda da sua força de trabalho. E coube 

ao Trabalho, composta pela medicina do trabalho no interior das empresas e do Estado, via 

Ministério do Trabalho e correlatos, a função de normatizar e fiscalizar as condições de 

segurança e higiene das fábricas. “Este modelo não permite assim a possibilidade de uma 

alteração de fato nos processos produtivos, atuando como braço de perpetuação da 

hegemonia dos processos de sustentação dos determinantes dos danos na relação saúde e 

trabalho” (ibidem, p. 121-122).  

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi criada, em 1919, após a 

Primeira Guerra Mundial, como desdobramento do Tratado de Versalhes
16

 na base de seus 

artigos 387 a 399. No entanto, seu processo de construção vinha se dando em décadas 

anteriores através de encontros e eventos de países centrais de cúpula, em especial dos anos 

de 1864 a 1912. Entre eles, o IV Congresso Internacional sobre Acidentes Ocupacionais, 

realizado em 1910, em Bruxelas, marcando o início de um movimento de ação conjunta de 

lideranças dos vários níveis político-sociais para que o assunto fosse tratado, colocando o 

homem enquanto assalariado e sujeito da produção, porém com argumentos pautados nos 

custos de inserção social. 

A OIT teve como pano de fundo para sua criação as disparidades entre os países que 

tinham e os que não tinham regras contratuais delimitadas que incluíam a saúde em seu 

                                                           
16

 O tratado de Versalhes foi assinado em 28 de junho de 1919 pelos países europeus como parte das negociações de paz 

ao final da Primeira Guerra Mundial. Foi aprovado pelo Brasil em 11 de novembro de 1919 pelo Decreto n.º 3.875, e 

promulgado pelo Decreto n.º 13.990 de 12 de janeiro de 1920 (SICON, 2010 apud VASCONCELLOS; OLIVEIRA, 

2011, p. 217). 
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âmbito preventivo e de reparação de danos, ou seja, disparidades do custo econômico do 

trabalho. O seu objetivo maior foi então o de organizar, no âmbito internacional, as 

questões para desenvolvimento e harmonização da legislação trabalhista nas relações de 

trabalho em nível internacional. Surgiu como resultado das reflexões éticas e econômicas 

sobre o custo humanitário, político e econômico da revolução industrial e, mesmo com sua 

gênese inserida na lógica da acumulação de capital, não pode ser desconsiderado seu papel 

político internacional de proteção aos trabalhadores, porém incompletas quanto à 

implantação do pleno direito humano da saúde. Sua constituição tem caráter permanente e 

tripartite, com representantes do Estado, dos empregadores e dos trabalhadores e sua 

estruturação básica, bem como seus objetivos perduram até o momento (GAZE; COSTA 

LEÃO; VASCONCELLOS, 2011).  

Nesse mesmo contexto e no mesmo ano de criação da OIT, foi promulgada a 

primeira lei acidentária no Brasil pelo Decreto n.º 3.724 de 15 de janeiro de 1919. A lei 

refletiu a ideologia liberal do período, ou seja, da Velha República, na qual o Estado pouco 

interferia no plano social. Essa lei teve caráter indenizatório e compensatório, com um viés 

naturalizante dos riscos do trabalho como inerente às condições de produção, e essa 

compensação não ocorreu diretamente através das empresas excluindo sua direta 

responsabilidade jurídica, mas sim através de seguro social privado por companhias de 

seguro, constituição de cooperativas ou fundos comuns. A eliminação de provas de 

culpabilidade perante os tribunais, a falta de controle na comunicação dos acidentes e a 

ausência efetiva de fiscalização dos espaços ocupacionais por parte do Estado foram 

cruciais para uma completa autonomia dos empresários sobre o processo produtivo 

(FALEIROS, 1992, apud CAVALCANTI, 2011).  

Mendes (2007) cita que, a partir do tripartismo, em 1925, a OIT busca uma 

equiparação das doenças profissionais dos acidentes de trabalho para fins indenizatórios e 

elabora uma listagem contendo a nominação de doenças profissionais reconhecidas. Nessa 

primeira relação, se restringiu a três doenças: saturnismo, hidrargirismo e carbúnculo. 

Seguidamente, em 1934, esta lista foi ampliada para dez doenças e posteriormente se 

diversificou pretendendo, a partir das convenções da OIT, ser uma referência para os países 

no reconhecimento das doenças profissionais e das doenças relacionadas ao trabalho para 

fins de indenização previdenciária, ou seja, medicina de seguro. Estas listas foram 

classificadas em três modelos distintos: o modelo de adoção de listas “fechadas” de 

doenças, que não reconhece outras doenças que não as relacionadas na lista existente, o que 

impossibilita a incorporação de novos agravos constatados ou reconhecidos pelas 

legislações de outros países; o modelo de adoção do sistema “misto”, adotado 
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teoricamente, pela maioria dos países, inclusive o Brasil, que considera tanto as doenças 

pertencentes à lista como permite a inclusão de outras nela não relacionadas; e o modelo 

“aberto”, a exemplo dos Estados Unidos e da Suécia, mais flexível e de acordo com perfis 

epidemiológicos, que permite a caracterização de qualquer agravo à saúde relacionado com 

o trabalho (MENDES, 2007, p. 19). 

No Brasil, coube ao Ministério do Trabalho Indústria e Comércio (MTIC) em 1939, 

a elaboração da primeira lista para atender às determinações da nova Lei n.° 24.637 de 10 

de julho de 1934 de compensação dos acidentes, abrangendo ainda de forma restrita as 

doenças profissionais dentro do conceito de acidentes do trabalho, reconhecendo as 

provocadas exclusivamente pelo seu exercício. Essa lei ampliou o sistema de indenização 

para os trabalhadores rurais e do comércio, desde que fossem assalariados. Na prática, ela 

não foi aplicada ao setor rural e nem mesmo a atividade agrícola foi incluída na lista de 

indústrias insalubres elaborada pelo Ministério. 

Em 1944, através do Decreto-Lei n.º 7.036/44, esse Ministério ampliou a 

intervenção sobre os seguros indenizatórios, detendo o controle das tabelas de 

indenizações, da fiscalização e também da lista das doenças profissionais indenizáveis. A 

lei passa a incluir também como acidente de trabalho os acidentes ocorridos fora do local 

de trabalho, mas que ocorram em função deste, e as doenças preexistentes que fossem 

agravadas em decorrência do mesmo. Abre-se caminho para o setor estatal de seguros ao 

determinar que os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) deveriam oferecer seguros 

de acidentes do trabalho (CAVALCANTI, 2011).  

No ano de 1999, já a cargo do Sistema Único de Saúde (SUS), resultante das lutas 

do movimento pela reforma sanitária, é instituída a Portaria n.° 1.339/GM/MS, que 

estabelece a atual lista de doenças relacionadas ao trabalho. A lista foi elaborada pela 

primeira vez no país pelo Ministério da Saúde, contando com a participação de uma 

comissão composta por especialistas na área. Ainda em vigor, orienta tanto os médicos do 

SUS no diagnóstico e tratamento destas doenças, viabilizando a implementação das ações 

de assistência e de vigilância da saúde do trabalhador, quanto os médicos peritos da 

previdência responsáveis pela caracterização administrativa dos agravos. (FALEIROS, 

1992 apud CAVALVANTI, 2011). Mais recentemente, com a publicação da Política 

Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST), Decreto-Lei n.° 7.602 de 7 de 

novembro de 2011 (PNSST) (anexo 9), o Ministério da Saúde mantém a competência de 

“promover a revisão periódica da listagem oficial de doenças relacionadas ao trabalho” 

(item c, responsabilidades no âmbito da PNSST, 2011), ratificada e estabelecida com 

Portaria/MS n.° 1.823 de 23 de agosto de 2012), num contexto destacado e mais amplo 
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através de: análise do perfil produtivo e da situação de saúde dos trabalhadores (inciso e, 

item II: e, art. 9°, capítulo III: Das estratégias, 2012) (anexo 10). 

Retomando a análise sobre o papel da OIT, Gaze, Costa Leão e Vasconcellos (2011, 

p. 230-232) relatam que são escassas as análises sobre o tripartismo: 

Nesse sentido, acreditamos que o tripartismo, longe de ser uma plataforma de 

diálogo entre partes iguais, mascara um jogo político no qual a pressão do capital 

sobre o trabalho acaba por ser tornar invisível (...) e pode não haver, ainda, uma 

resposta para essas questões, mas a perpetuação de uma cultura dogmática do 

tripartismo que se arvora capaz de resolver os problemas da saúde no mundo do 

trabalho e, com certeza, um obstáculo para possibilitar o surgimento de novas 

formas de pensar políticas públicas de defesa da saúde dos trabalhadores. 

As resoluções da OIT têm abrangência para todos os segmentos privados ou 

públicos. No quadro abaixo, seguem as convenções ratificadas ou ainda em processo de 

ratificação voltadas direta e indiretamente aos servidores públicos. Felix, Andrade e 

Vasconcellos (2009) citam o artigo 3.°, itens a e b do Decreto n.° 1.254, que promulga a 

Convenção n.° 155, inclui a administração pública como expressão de área de atividade 

econômica e o funcionário público no termo “trabalhadores”, abrangendo todas as pessoas 

empregadas. 

Convenções da OIT – Situação brasileira - Trabalho no serviço público 

Descrição Título Aplicação Ratificação Promulgação 
Área de 

Aplicação 

Convenção 

151 

Ano: 1978 

 

Relações de 

trabalho na 

função pública 

Tramita na Câmara 

dos Deputados desde 

20/2/2008 

Pendente Pendente 

Servidores 

públicos de todos 

os níveis 

Convenção 

155 

Ano: 1981 

Segurança e 

saúde dos 

trabalhadores 

Decreto Legislativo 

n.º 2 de 17/3/92 

 

18/5/92 

Decreto n.º 

1.254 de 19/9/94 

 

Todos os ramos 

da atividade 

econômica 

Convenção 

161 

Ano: 1985 

Serviços de saúde 

no trabalho 

Decreto Legislativo 

n.º 86 de 14/12/89 
18/5/90 

Decreto n.º 127 

de 22/5/91 

Todos os ramos 

da atividade 

econômica 

Convenção 

187 

Ano: 2006 

Estrutura de 

promoção, 

segurança e saúde 

ocupacional 

Avaliada pela 

Comissão Tripartite 

de Saúde e Segurança 

no Trabalho 

Pendente Pendente 

Todos os ramos 

da atividade 

econômica 

(Fonte: FELIX; ANDRADE; VASCONCELLOS. Internacional Labour Organization, 2012, p. 19. Disponível em: 

<http://www.ilo.org> Acesso em: 22/7/2008.) 

 

A OIT incluiu, entre suas propostas e deliberações de convenção, prover serviços 

médicos aos trabalhadores, as quais foram acolhidas pela Conferência Internacional do 

Trabalho de 1953, que instava os estados-membros a estimular a formação de médicos do 

http://www.ilo.org/
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trabalho qualificados, bem como estudos sobre a viabilidade de organização de serviços de 

medicina do trabalho. Na conferência de 1958, substituía-se oficialmente a denominação 

Serviços Médicos do Trabalho por Serviços de Medicina do Trabalho. 

Nesse contexto, atribui-se à Medicina do Trabalho a tarefa de "contribuir para o 

estabelecimento e manutenção do nível mais elevado possível do bem-estar físico e mental 

dos trabalhadores", ratificando o caráter de onipotência próprio da concepção positivista 

que era atribuída à prática médica (SELBY, 1939 apud MENDES; DIAS, 1991, p. 342). 

Em meados do século XIX, no Brasil já se observava uma preocupação dos médicos 

da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia com as produções acadêmicas 

voltadas a patologias ligadas à classe operária e sua inter-relação ambiental, exemplificadas 

pela pergunta de Mendonça em 1852. “Das fábricas de velas e sebo e das de sabões do Rio 

de Janeiro, que influência têm exercido na saúde de seus empregados e vizinhos?” 

(MENDES; WAISSMANN, 2007, p. 16).  

Autores como Almeida (2006), discorrendo sobre movimentos sociais, enfocam e 

resgatam experiências e percepções operárias sobre trabalho, saúde e doença no período da 

Primeira República, mais precisamente entre 1890 e 1920, levando em consideração que o 

movimento operário foi palco não harmônico, porém marcante, do processo de construção 

da classe trabalhadora brasileira. Ao construir sua análise sobre as relações entre trabalho, 

saúde e doença, Almeida incluiu itens como identificação de responsáveis sobre os agravos 

e danos, bem como sobre propostas concretas do movimento no enfrentamento da questão. 

Destacou que as péssimas condições de trabalho percebidas e relatadas nas falas operárias 

acabaram por se constituir como pontos angustiantes vitais e passaram a integrar a agenda 

reivindicatória do movimento organizado dos trabalhadores e dos partidos políticos 

operários. Na visão da autora, tais discernimentos teriam contribuído para fundamentar a 

ação direta do Estado no pós-30.  

Almeida (2006) ressalta que os trabalhadores tinham a percepção dos acidentes e 

doenças como fruto de injustiça, relacionando-os com as condições de vida e trabalho e não 

à sina, ao acaso ou à natureza. 

Eram determinadas condições de trabalho que causavam esses acidentes e 

doenças e, portanto, eles eram passíveis de serem evitados, e, quando não fossem, 

os trabalhadores atingidos por esses danos deveriam ser “indenizados”... “as 

percepções humanas do sofrimento e suas causas mudam historicamente junto 

com a capacidade de lidar com a miséria, capacidade esta que reflete recursos 

culturais, sociais e tecnológicos específicos” (ibidem, p. 17). 

Dos anos 1930 a 1950 com a criação em 1931 do Ministério do Trabalho, Indústria 

e Comércio (MTIC), e no campo da economia com o início do segundo surto industrial, 

temos o aumento da produção e inserção técnico-científica da Medicina do Trabalho como 
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uma das marcas de sua forte ligação com o MTIC. Em 1934 são nomeados “os primeiros 

inspetores médicos do trabalho, a fim de procederem a inspeção higiênica nos locais de 

trabalho e estudos sobre acidentes e doenças profissionais” (MELLO, 1951 apud 

MENDES; WAISSMANN, 2007, p. 24). 

Retomamos Almeida (2008), que analisa, à luz da construção do campo de saber e 

de práticas, o processo de criação e consolidação da Associação Brasileira de Medicina do 

Trabalho (ABMT), sua produção acadêmico-científica e o papel dos especialistas entre 

1940 e 1950, bem como a inter-relação direta e indireta desses com o MTIC. A autora 

estabeleceu como questão de fundo o processo histórico de formação de uma tecnocracia 

de Estado no Brasil através de seus habitus, seus grupos, suas diferenças, inseridos no 

conjunto de políticas públicas sociais e econômicas.  

No contexto internacional da pós-Segunda Guerra Mundial, se consolida o modelo 

do Estado de Bem-Estar Social
17

, com alcance e características de cada país. O Estado 

passa a ser agente regulamentador de toda vida e saúde social, política e econômica do país, 

responsável por medidas de proteção social através da garantia de serviços públicos, 

proteção à população dos trabalhadores e atendimento a empresas privadas. Um de seus 

princípios fundamentais é a igualdade de oportunidades levando a criação de políticas 

sociais e aumento do orçamento do Estado para essas áreas. Dois objetivos são apontados 

como essenciais: a garantia do bom funcionamento do mercado e a defesa dos direitos dos 

cidadãos, especialmente em relação à saúde, educação e alimentação 

No pós-guerra, a tecnologia industrial se desenvolveu de forma acelerada, tendo 

como um dos seus desdobramentos a revelação da relativa impotência da Medicina do 

Trabalho na capacidade de intervir nos problemas de saúde gerados pelos “novos” 

processos produtivos. Cresciam a insatisfação e o questionamento dos trabalhadores, que 

ainda eram vistos como “objeto'” das ações e dos empregadores. A Medicina do Trabalho 

busca se situar nesse novo cenário, havendo composição e ampliação da atuação médica 

direcionada ao trabalhador, com caráter científico, através da intervenção sobre o ambiente, 

incorporando instrumental técnico oferecido por outras disciplinas e outras profissões. 

                                                           
17

 O Estado de Bem-Estar Social pode ser entendido como um conjunto de serviços e benefícios sociais de alcance 

universal promovidos pelo Estado com a finalidade de garantir uma certa “harmonia” entre o avanço das forças de 

mercado e uma relativa estabilidade social, suprindo a sociedade de benefícios sociais que significam segurança aos 

indivíduos para manterem um mínimo de base material e níveis de padrão de vida que possam enfrentar os efeitos 

deletérios de uma estrutura de produção capitalista desenvolvida e excludente (GOMES, 2006 apud ANDRADE, 2009, p. 

15). 

Para Esping-Andersen, o Estado de Bem- Estar Social é um sistema de responsabilidade estatal para garantir o bem-estar 

básico dos cidadãos e foi criado basicamente por três fatores: natureza da mobilização de classe, estruturas de coalização 

política de classe e o legado histórico da institucionalização do regime. Existem três regimes: o liberal, o conservador 

corporativo e o social democrata. Este último é, então, “o pai de uma das principais hipóteses do debate contemporâneo 

sobre WS: a mobilização de classe no sistema parlamentar é um meio para a realização dos ideais socialistas de igualdade, 

justiça, liberdade e solidariedade” (ESPING-ANDERSEN, 1991, p. 90). 
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Emerge a Saúde Ocupacional para atender a uma necessidade da produção, promovendo 

também um deslocamento do olhar clínico para o epidemiológico. Sua característica é 

multiprofissional, com ênfase na higiene industrial, tendo como estratégia a intervenção 

nos locais de trabalho com a finalidade de controlar os riscos ambientais. Porém mantém 

algumas limitações. 

Apesar de avançar o escopo da análise e da intervenção em relação à sua 

antecessora, a Saúde Ocupacional não consegue concretizar o apelo à 

interdisciplinaridade, continua a tratar o trabalhador como objeto das ações, 

transfere para o trabalhador a responsabilidade da proteção contra os riscos ao 

colaborar no aperfeiçoamento e utilização dos equipamentos de proteção 

individuais, assim como não incorpora plenamente a determinação social do 

processo saúde e doença (MENDES; DIAS, 1991 apud CAVALCANTI, 2011, p. 

122). 

Para Vasconcellos (2011), no contexto mundial de surgimento da Saúde 

Ocupacional, pautando a saúde no trabalho no campo trabalhista – regulação do trabalho e 

no previdenciário – e a previdência social de caráter contributivo, ambos com chancela da 

OIT, se estabelece uma profunda contradição com o próprio conceito de saúde. As 

situações de danos e agravos decorrentes do trabalho ficaram à margem; deixaram de ser 

alvo da saúde pública em seus múltiplos aspectos, ou seja, institucionais, normativos, 

epidemiológicos e políticos, não sendo inseridos na agenda dos Ministérios da Saúde dos 

vários países. No caso do Brasil, o autor afirma que tanto a formulação quanto a execução 

das políticas das relações saúde e trabalho ficaram sob a responsabilidade do Ministério do 

Trabalho e da Previdência Social ou similares. Segue destacando que, diante das mudanças 

no mundo do trabalho, a composição do campo da saúde ocupacional se balizou a partir da 

incorporação da participação multidisciplinar com inovações técnico-científicas, com 

caráter preventivo, voltadas para responder de forma um pouco mais ampliada às regras 

normativas contratuais sobre as relações trabalho-saúde. 

É nesse cenário que situamos a Saúde Ocupacional como um campo 

multidisciplinar complexo, mas restrito, por sua vinculação e relações 

econômicas, regidas pelo contrato entre as partes – capital e trabalho. Ou seja, a 

Saúde Ocupacional, mediada pelo segmento do aparelho de Estado que promove 

políticas públicas de caráter contributivo, e não distributivo, portanto, não 

universalistas, tem seu espectro de ação submetido ao interesse econômico 

particularizado, cuja dimensão não espelha a necessidade social de ampliação de 

direitos e de maior justiça (VASCONCELLOS, 2011, p. 406). 

Na década de 60, criou-se a Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e 

Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO), ficando essa instituição responsável 

oficialmente pelo apoio técnico e pelo desenvolvimento de pesquisas para o Ministério do 

Trabalho. Na década seguinte, o governo militar, com base na recomendação n.
o 

112 da 

OIT, bem como pela emergência de assustadoras estatísticas de acidentes de trabalho, 

decreta a obrigatoriedade da implantação dos Serviços de Segurança e Medicina do 

Trabalho nas empresas acima de determinado porte e grau de risco através da publicação da 
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Portaria n.
o. 

3.214 de 8 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho e da Lei n.º 6.514 de 22 

de dezembro de 1977.  

Para Lacaz (2007), esses serviços, criados na abordagem da Saúde Ocupacional, 

ampliaram o âmbito de atuação na saúde, porém ainda numa perspectiva de intervenção na 

saúde individual e prevenção de acidentes, deixando à margem o problema em sua origem, 

que é a reflexão e intervenção no processo de trabalho. Considera os serviços como mais 

um instrumento que serve aos empregadores, pois o objetivo é monitorar a saúde do 

trabalhador para ter o controle da força de trabalho.  

Na segunda metade do século XX, a progressiva inter-relação entre ciência, 

tecnologia e produção de bens e serviços vem gerando transformações no modo capitalista 

de produção. A saúde então passa a ser objeto de planejamento e de políticas dos governos, 

porém numa perspectiva de retração do Estado e de expansão do mercado. Neste 

paradigma há arrefecimento do poder de reivindicação coletiva dos trabalhadores e redução 

do papel regulador do Estado nas relações de trabalho, o que diminui a regulação com 

consequente, restrição da proteção social.  

As três últimas décadas do século XX, no bojo desse novo paradigma, mostraram 

abalos no significado da dimensão e reestruturação do trabalho - colocado como categoria 

central para a organização social – e na confiança no Estado, associados ao fortalecimento 

dos movimentos sociais, incluindo os movimentos operários. Tais abalos, iniciados na 

Europa, principalmente na Itália, estenderam-se depois às Américas, descortinando a 

premência da participação dos trabalhadores nas discussões e reflexões sobre o assunto. As 

reflexões envolviam desde o modelo de sociedade vigente até questões de saúde e 

segurança, pois estas tinham o potencial de explicitar situações concretas do cotidiano, que 

geravam consequências de sofrimento, doenças e morte. 

Nesse contexto, o processo de determinação social do processo saúde-doença foi 

elencado e elevado ao amplo debate, que incluiu reflexões acadêmicas, sendo destacada a 

importância de identificação desses determinantes sociais através da construção de perfis 

epidemiológicos de morbimortalidade de trabalhadores voltados às análises de 

enfermidades associadas ao trabalho. Nesse escopo, Cavalcanti (2011) cita Mendes (1995) 

sobre a necessidade de identificação de determinantes sociais, quer de natureza mais 

“estrutural”, como o “modo de produção”, quer de natureza mais localizada no próprio 

processo de trabalho. É também considerado por Cavalcanti que ao se elencar os 

determinantes sociais no processo saúde-doença condiciona-se a exposição aos riscos à 

saúde, e estes, à forma de organização social da produção (ibidem, p. 123). 
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Ao incorporar o processo de determinação social da saúde/doença, dentro de uma 

concepção ampliada de saúde, o paradigma da Saúde do Trabalhador considera 

não só as condições de trabalho, como também as condições gerais de vida, 

ultrapassando a visão limitada à ambiência do processo laboral, que as 

abordagens da Medicina do Trabalho e da Saúde Ocupacional se restringiam 

(CAVALCANTI, 2011, p. 123-125). 

Dando continuidade nesse escopo de tipo de análise, reflexão, discussão e 

resistência, emergiram nas décadas de 70 e 80 autores nacionais e internacionais de 

importante reconhecimento acadêmico e militante. Cavalcanti (2011) destaca Asa Cristina 

Laurrel e Mariano Noriega como autores que à época aprofundaram o trabalho como 

categoria social e totalizante; apontaram formas de análise na organização de trabalho; os 

dois tipos de extração de mais-valia
18

 (absoluta e relativa), em especial a “relativa”, com 

complexificação tecnológica e intensificação do trabalho. Essas características da mais-

valia relativa têm predomínio no capitalismo e repercutem em significativos agravos para a 

saúde dos trabalhadores em função de seu predomínio, com formas de controle dos 

conflitos sobre os assalariados através do meio da organização do processo de trabalho e 

tipo de tecnologia aplicada exemplificado pela fragmentação, desqualificação e 

desubjetivação. Expressões concretas da luta de classes e os avanços nas reivindicações dos 

assalariados devem ser inseridos nas análises. 

Considerando, então, o conceito de trabalho em todas essas suas dimensões, 

pode-se compreende-se porque ele é um dos elementos principais para se 

entender o processo saúde/doença. Como ele, as condições de vida da população 

também são condicionantes desse binômio (ibidem, p. 125). 

A questão da intensificação do trabalho no contexto da extração da mais-valia 

relativa através da organização do trabalho no modo capitalista de produção é identificada 

por Cavalcanti, baseada em Laurell como o principal elemento causador do stress e as 

mudanças fisiológicas decorrentes que predispõem a doenças (ibidem, p. 124). 

Sobre a questão acima, Pina (2012), contribuindo para o conhecimento científico do 

processo de trabalho e saúde, realizou um estudo com objetivo de avançar na delimitação 

conceitual de intensificação do trabalho e saúde. Esse estudo foi desenvolvido a partir da 

percepção dos trabalhadores de uma indústria automobilística situada no Estado de São 

Paulo tendo como entendimento de intensificação do trabalho “a dimensão particular da 

exploração do trabalhador, tanto como processo de obtenção de um maior quantum de 

trabalho em dado período de tempo como expropriação do conhecimento do trabalhador no 

processo de trabalho (idem, p. 71)”.  

 No estudo de Pina foram categorizadas as práticas de exploração e expropriação 

dos trabalhadores em: ritmo de trabalho; prolongamento do trabalho; administração por 
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 É o termo que se refere a apropriação, por parte do capitalista, de parte do valor gerado com o trabalho que 

não é pago ao trabalhador (CAVALCANTI, 2011, p. 123). 
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estresse; mobilidade interna do trabalhador; e trabalhador compatível. Concluiu 

classificando a intensificação do trabalho na perspectiva do processo saúde-doença “como 

um processo que tende a despojar e debilitar os trabalhadores das condições coletivas de 

proteger e questionar os agravos à sua saúde”. Neste sentido, acabando também por evitar a 

construção de coletivo de trabalhadores e sua capacidade de questionar a determinação dos 

problemas e agravos. 

No capitalismo contemporâneo, o trabalho segue com papel central nas relações 

sociais e na manutenção do capitalismo. As transformações ocorridas, entre elas as de 

tecnologia da informação, apenas trouxeram mudanças nas formas de exploração e de 

acumulação do capital, bem como a precarização nas relações de trabalho aliena e infelicita 

o ser social, e que é essencial o reconhecimento dessas relações para que o trabalho exerça 

seu potencial emancipador (ANTUNES, 2005 apud SOUZA REIS, 2013). 

No nosso país, esse processo de reestruturação produtiva, de reconfiguração do 

trabalho e relações de produção se colocou com mais evidência a partir dos anos 90, 

afetando modos de vida, condições de saúde da população e diretamente os trabalhadores: 

precarização do trabalho, crescimento do setor informal, perda de direitos trabalhistas e 

previdenciários e desemprego estrutural. Este último com forte repercussão na organização 

sindical, reforçando seu foco na preservação de postos de trabalho e fragilizando o olhar 

para as condições em que são executados. Também foram fragilizadas as relações de 

solidariedade e cooperação no cotidiano do trabalho, sendo substituídas por um modelo 

competitivo predatório com reflexos no adoecimento. Estresses, fadiga mental e física, 

lesões por esforços repetitivos e outras expressões de sofrimento somaram-se a doenças 

profissionais tradicionais, como, por exemplo, silicose (DIAS et al, 2011, p. 111). No 

contexto brasileiro, segundo Cavalcanti (2011), nas relações saúde-trabalho a prática 

dominante tem sido a reparação indenizatória dos agravos, seja antecipada seja 

compensatória, associada a uma atuação assistencial inserida no paradigma da Medicina do 

Trabalho, tendo esta em seu centro a noção de risco focalizada através de agentes 

específicos isolados (p. 166). 

Essa abordagem da medicina do trabalho sobre os riscos, enfocando-os isolados da 

dinâmica global do processo de trabalho, foi criticada por autores que idealizaram a 

denominada “cargas de trabalho” como elemento que no processo de trabalho interage 

dinamicamente entre si e o corpo do trabalhador, e que repercute em formas de desgaste 

não por um processo específico, mas sim por um conjunto de processos biopsíquicos e de 

fatores de cunho social. Cavalcanti detalha essa abordagem: 
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A noção de carga de trabalho enseja, então, um duplo movimento interno/externo 

que permite agrupar, sob uma mesma base, tipos específicos de riscos (físicos, 

químicos etc.), e vê-los, por outro lado, no contexto mais global do processo de 

trabalho, onde ganham realmente significado. Somado ao conceito de carga de 

trabalho está o desgaste que os autores salientam que é preciso ser apreendido 

juntamente com os processos reprodutivos de reposição e desenvolvimento da 

capacidade biopsíquica. Como o desgaste em sua maior parte é inespecífico, 

portanto, complexo para ser mensurado, os autores observam que “os indicadores 

globais que mais frequentemente vêm sendo utilizados são os sinais e sintomas 

inespecíficos, o perfil patológico, os anos de vida útil perdidos, o envelhecimento 

acelerado e a morte prematura” (LAURELL; NORIEGA, 1989 apud 

CAVALCANTI, 2011, p. 116). 

Cabe nesse contexto dar destaque ao Movimento Operário Italiano (MOI) como 

marco central dessas reflexões, desenvolvimento, bem como a inclusão de práticas 

transformadoras nas relações saúde-trabalho. Tendo sua origem no século XIX, juntamente 

com o processo histórico da organização da classe operária no cerne da Revolução 

Industrial, o Movimento Operário Italiano (MOI), com iniciativas de luta por ampliação de 

direito à saúde no trabalho, trouxe à tona no século XX, mais especificamente na década de 

60, pela Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), uma transformadora 

influência no redirecionamento do debate político sobre o campo das relações saúde e 

trabalho nos ambientes de trabalho. Reconfigurou um novo modelo de abordagem 

estruturada pela organização operária em consonância com intelectuais acadêmicos e atores 

políticos como o Partido Comunista Italiano. Direcionou, assim, as relações saúde e 

trabalho explicitamente para o âmbito da Saúde Pública. Esse movimento ocorreu tanto na 

Itália como em outros países, constituindo-se efetivamente num referencial metodológico. 

Suas características reportam-se: a estruturação de grupos homogêneos de risco para 

conhecer as condições de trabalho; a criação de instrumentos de avaliação, como mapas de 

risco; a incorporação dos trabalhadores como sujeitos da transformação dos processos e 

ambientes de trabalho; e a validação consensual entre o saber técnico e o saber dos 

trabalhadores – o saber operário. (ALONSO, 2007 apud VASCONCELLOS, 2011, p. 385- 

388). 

O caso italiano se apresenta como exemplar e transformador, pois os efeitos dessas 

ações organizadas demonstraram o poder de pressão político e cultural do MOI com a 

criação pelo Estado do Estatuto dos Trabalhadores, através da Lei n.º 300 de 20 de maio de 

1970. O estatuto incorporou na pauta pública os seguintes itens: não delegação da 

vigilância da saúde ao Estado, participação das entidades sindicais na fiscalização dos 

ambientes de trabalho, não monetarização do risco, a validação do saber dos trabalhadores, 

estudos independentes, e melhorias das relações, condições e ambientes de trabalho. 

Conquistas como estas também ocorreram em outros países europeus e no continente 

americano. 
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O Movimento Operário Italiano mostra que é através do conhecimento de sua 

ação que o operário vai poder não só fazer a investigação dos elementos de seus 

ambientes e processos de trabalho e a relação com a sua saúde, mas também 

buscar como lutar e alcançar a sua transformação. Para tanto, seu campo de 

observação não vai se restringir ao ambiente do local de dentro da fábrica, vai 

para além dos seus muros e são considerados em sua observação fatores 

provocados pelas cargas de trabalho, como seu processo de desgaste-fadiga e as 

consequências psicossomáticas (ANDRADE, 2009, p. 19). 

A experiência italiana, ampliada, participativa, inovadora naquele momento, 

difundiu-se e recolocou a centralidade do trabalhador como a base fundante para a 

construção de um conceito novo e diferenciado para a saúde no trabalho. A saúde do 

trabalhador adquire dimensão política, e a busca pela transformação da realidade do 

trabalho torna-se a base do modelo de intervenção. “O modelo de saúde do trabalhador tem 

origem no movimento operário italiano [é a expressão do poder dos trabalhadores de ter 

saúde e tomar em suas mãos o controle de suas próprias vidas, saúde e trabalho]” 

(TAMBELLINI, 1985 apud ANDRADE; MARTINS; MACHADO, 2012).  

Naquele momento de intenso processo de mudança social, incluindo essas raízes no 

MOI, emergiu o Campo da Saúde do Trabalhador, através de uma profunda crítica ao então 

histórico e hegemônico modelo trabalhista-previdenciário. O objeto da saúde do 

trabalhador pode ser definido como o processo saúde-doença dos grupos humanos em sua 

relação com o trabalho, tendo como base o desenvolvimento de alternativas de intervenção 

que levem à transformação voltada à apropriação pelos trabalhadores da dimensão humana 

do trabalho, assumindo-se como sujeitos das avaliações dos perigos presentes em seus 

trabalhos. (LAURELL, 1989 apud MENDES; DIAS, 1991). 

No entender de Vasconcellos (2011), a saúde do trabalhador fundou a relação do 

Estado como provedor de uma política pública indistinta para o conjunto dos trabalhadores 

brasileiros. Invoca o direito à saúde em seu amplo espectro de cidadania plena, arvorando 

para si a égide sobre as relações saúde-trabalho no Estado Democrático de Direito, 

transcendendo assim o direito trabalhista, previdenciário e outros direitos limitantes.  

No Brasil, o debate mais amplo e profundo sobre saúde do trabalhador e sua 

formalização é identificado no início dos anos 80, no contexto da transição democrática, 

juntamente com um registro de perfil epidemiológico que aponta para epidemias de 

doenças já conhecidas como silicose, benzenismo, intoxicação por chumbo e mercúrio, e 

outras como lesões por esforços repetitivos (LER) e Doenças Ósseas e Musculares 

Relacionadas ao Trabalho (DORT). No decorrer dessa década, autores nacionais, com 

destaque para Tambellini, já demarcavam e ressaltavam diferenças dos campos, buscando 

delimitar um conceito para uma política de Saúde do Trabalhador, que pode ser sumarizado 

no seguinte quadro das relações saúde-trabalho: 
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Campo Medicina do 

Trabalho 

Saúde Ocupacional Saúde do Trabalhador 

Agente Médico Especialista Equipes 

multiprofissionais + 

trabalhadores 

Objetos Trabalhadores Grupos de risco Classes sociais 

trabalhadores 

organizados 

Instrumentos e meios Técnica a serviço dos 

setores dominantes  

Técnica “neutra” Técnica a serviço dos 

trabalhadores 

Resultados Informação deformada 

da realidade 

Conhecimento 

ideologizado da 

realidade 

Determinantes sob o 

controle dos 

trabalhadores –

conhecimento integrado 

(Fonte: TAMBELLINI, 1988 apud VASCONCELLOS, 2011, p. 411.) 

Adaptando essa proposta, Vasconcellos (2011) segue apontando diferenças de 

enfoque entre Saúde Ocupacional e Saúde do Trabalhador no quadro abaixo descrito: 

Diferenças Saúde ocupacional Saúde do Trabalhador 

 

 

POLÍTICO/ 

JURÍDICAS 

 Privativas e limitadas 

 Tutelares 

 Subordinadoras do trabalhador 

 Reguladoras segundo a norma 

trabalhista 

 Mantenedora da ordem normativa 

 Públicas e ampliadas 

 Compartilhadas com 

trabalhador 

 Empoderadoras do 

trabalhador 

 Interventora segundo o 

direito à saúde 

 Transgressoras da norma 

escrita 

ECONÔMICAS 

 

 Restrita segundo disponibilidades 

contratuais 

 Contributivas 

 Compensatórias monetaristas 

 Irrestritas 

 Universalistas 

 Distributivas 

 Não monetaristas 

ÉTICAS  Relações autoritárias 

 Trabalhador como objeto 

 Relações desumanizadas 

 Relações democráticas 

 Trabalhador como sujeito 

 Direitos humanos 

TÉCNICAS  Multiprofissionais 

 Saber operário não considerado 

 Controle sobre o corpo individual 

 Agentes de risco como 

determinantes 

 Exposição Controlada 

 

 Interdisciplinares 

 Saber operário como fonte 

de conhecimento 

 Intervenção com e sobre o 

sujeito coletivo 

 Organização do trabalho 

como determinante 

 Pesquisa-intervenção  

(Fonte: VASCONCELLOS, 2011, p. 414.) 

Nesse mesmo escopo, Cavalcanti (2008) situa também as diferenças entre Medicina 

do Trabalho, Saúde Ocupacional e Saúde do Trabalhador apontando que primeiramente a 

doença acaba por ser constituir em objeto das ações tanto da Medicina do Trabalho como 
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da Saúde Ocupacional, sendo na primeira o objetivo central tratá-la, e na segunda preveni-

la. Sendo assim, a Saúde do Trabalhador se difere por ter como objeto central a promoção 

da saúde. O caráter das ações se destaca num segundo momento com o iminente tecnicismo 

na Medicina do Trabalho e na Saúde Ocupacional. Mas na Saúde do Trabalhador o caráter 

é técnico-político deixando assim o trabalhador o lugar de objeto e emergindo como sujeito 

dessas ações de saúde numa troca efetiva de conhecimentos entre sujeitos  

Para Andrade (2009), atualmente, no Brasil, o que se observa é um processo de 

transição dos três modelos que historicamente têm orientado as práticas voltadas para as 

relações de saúde-trabalho. A Medicina do Trabalho, a Saúde Ocupacional e a Saúde do 

Trabalhador estão presentes e se alternam em termos hegemônicos em função das relações 

de trabalho predominantes, do nível de organização dos trabalhadores e das políticas 

institucionais (ibidem, p. 18). 

 Dentre os principais desdobramentos nacionais da proposta instituinte do campo da 

Saúde do Trabalhador destacaram-se a realização da VIII Conferência Nacional de Saúde 

seguida da I Conferência Nacional de Saúde, dos Trabalhadores, em março de 1986 e 

dezembro de 1986 respectivamente, como marcos decisivos na mudança de enfoque 

estabelecida na nova Constituição Federal de 1988, que reverteu a lógica das políticas 

sociais seletivas e segmentadas e se redesenharam balizadas num caráter universal, de 

integralidade, equidade e hierarquizada. A denominação Saúde do Trabalhador aparece, 

também, incorporada na nova Lei Orgânica de Saúde, Lei n.º 8.080 de 1990, que 

estabeleceu sua conceituação e definiu as competências do Sistema Único de Saúde nesse 

campo.  

Mesmo sendo um marco para a estruturação do campo da Saúde do Trabalhador no 

Brasil, na I CNST de 1986 não há nenhum destaque amplo ou abrangente sobre a relação 

saúde e trabalho referente aos ambientes e processos de trabalho para servidores públicos, 

tendo sido somente enfocadas a formação e a remuneração inseridas numa política de 

recursos humanos para os trabalhadores do setor saúde. 

Passados oito anos, em 1994, após a promulgação da Lei n.º 8.080 de 1990, ocorreu 

a II Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. A Conferência que revelou a escassa 

representação sindical nos locais de trabalho, já resultado do processo de instalação do 

modelo neoliberal: a substituição das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes 

(CIPA) por Comissões de Saúde; e a consequente reformulação tanto da sua 

representatividade – com eleição direta para todos os membros – como suas atribuições, 

que contemplariam:  
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(...) interferir nas formas de produção e organização do trabalho; garantir o direito 

de informação sobre matérias de saúde, segurança e meio ambiente a todos os 

trabalhadores; garantir o direito de recusa, de embargo e interdição frente aos 

riscos que afetam a integridade física e/ou psíquica dos trabalhadores (CNST, 

1994, p. 32). 

Na II CNST, as propostas para o serviço público se apresentaram com algum caráter 

de continuidade para o setor da saúde, especialmente no que se refere à regulamentação da 

formação de recursos humanos para a saúde, bem como ampliação de seu quadro de 

pessoal e implantação de Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS). Foram 

recomendadas ações de vigilância e fiscalização para as instituições públicas, emissão de 

Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), ampliação da discussão nas bases sindicais 

das três esferas de governo sobre a Comissão de Saúde do Servidor, sendo essa composta 

exclusivamente por servidores eleitos por pares (BRASIL, 1994, p. 20). 

Apesar dessas recomendações, incluindo também a proposta de inclusão e 

operacionalização das normas regulamentadoras, entre elas o Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais (PPRA) e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO), até o início dos anos 2000 não ocorreram desdobramentos específicos nem 

tampouco inserção de ações inseridas num contexto de política pública voltadas aos 

servidores públicos. A proposta de uma Política Nacional de Saúde do Trabalhador foi 

elaborada e desenvolvida em 2004 de modo articulado pelos Ministérios do Trabalho, da 

Previdência Social e da Saúde, e foi colocada em consulta pública e também submetida a 

discussão no encontro preparatório para a III Conferência Nacional de Saúde dos 

Trabalhadores (CNST) de 2005
19

. Esse documento foi também fruto de pressões de 

profissionais e representantes da sociedade civil, e nele foram definidas diretrizes e 

responsabilidades institucionais, gestão e controle social com objetivo de orientar os planos 

de trabalho tendo como princípio a saúde integral do trabalhador. Esse princípio invoca o 

direito à saúde no seu sentido irrestrito de cidadania plena, traduzindo-se na prática em 

ações que incluem a promoção, prevenção e assistência, a serem executadas de forma 

integrada e sempre através de uma abordagem interdisciplinar e intersetorial (PNSST, 

2004).  

Estabeleceu-se seis pontos como diretrizes:  

I – Ampliação das ações de SST, visando a inclusão de todos os trabalhadores 

brasileiros no sistema de promoção e proteção da saúde; 

II – Harmonização das normas e articulação das ações de promoção, proteção e 

reparação da saúde do trabalhador; 

                                                           
19

 Para mais informações sobre o processo de construção da PNSST desde 1994, ver Andrade (2009). 
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III – Precedência das ações de prevenção sobre as de reparação; 

IV – Estruturação de Rede Integrada de Informações em Saúde do Trabalhador; 

V – Reestruturação da Formação em Saúde do Trabalhador e em Segurança no 

Trabalho e incentivo à capacitação e educação continuada dos trabalhadores 

responsáveis pela operacionalização da PNSST; 

VI – Promoção de Agenda Integrada de Estudos e Pesquisas em Segurança e Saúde 

do Trabalhador. 

Decorrida mais de uma década, as discussões e recomendações da II CNST para o 

setor público foram ampliadas na III CNST em 2005, porém com ênfase no escopo da 

Saúde Ocupacional, quando é acrescentada a necessidade do cumprimento das Normas 

Regulamentadoras (NR) de segurança e saúde para os trabalhadores do serviço público, nas 

três esferas do governo, priorizando o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA) e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). No entanto, 

merece ser destacado que a III Conferência apontou de forma inédita para a necessidade de 

participação das entidades representativas dos trabalhadores do setor público na elaboração 

da Norma Regulamentadora de Saúde do Trabalhador no serviço público, estabelecendo o 

primeiro semestre de 2006 para sua entrada em vigor.  

Lacaz (2007) analisou o processo de construção da III CNS e nos trouxe algumas 

ponderações apontando que o envolvimento e participação de mais de 100 mil pessoas em 

todo o país nas discussões preparatórias de 2005 pode ter representado certo alento para os 

militantes, mas que a realidade sugere limites para as conquistas em Saúde do Trabalhador. 

No seu entender, as resoluções da terceira conferência de uma forma geral ratificaram o 

tema central da segunda. Recuperaram formulações da Saúde Ocupacional, 

desconsiderando o acúmulo desenvolvido em ações de vigilância em saúde dos 

trabalhadores do SUS e o papel do SUS na saúde dos trabalhadores do setor público. Essas 

observações podem ser notadas nas seguintes resoluções: 

Eleger como prioridade de fiscalização, pelos Ministérios do Trabalho (...), da 

Saúde e do Meio Ambiente, o trabalho e as condições do desenvolvimento do 

trabalho (...) garantir o cumprimento das normas regulamentadoras de segurança 

e saúde para os trabalhadores do serviço público, (...) priorizando o programa de 

prevenção de riscos ambientais e o programa de controle médico de saúde 

ocupacional; transformar os Serviços Especializados em Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT (Norma Regulamentadora NR 4 do 

Ministério do Trabalho e Emprego) em serviços especializados de segurança e 

saúde no trabalho (...) (RESOLUÇÃO n.º 44 da III CNST). 

Recentemente, em 7/11/2011, através do Decreto n.° 7.602, foi editada a Política 

Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST, BRASIL, 2011). No ano de 2012, 

por iniciativa do Ministério da Saúde, foi instituída a Política Nacional de Saúde do 
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Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT) através da Portaria MS n.º 1.823/2012 (BRASIL, 

2012). A portaria estabelece a participação do SUS no contexto da PNSST, define as 

diretrizes e a estratégia da atuação do SUS nos diversos níveis para o desenvolvimento da 

atuação integral em Saúde do Trabalhador (ST), reafirma o arcabouço teórico, e o conjunto 

de princípios e diretrizes da ST. É explicitada ênfase na vigilância em seu Art. 2.º,“visando 

à promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade 

decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos” (BRASIL, 2012). 

Problematizando os desafios para o enfoque, fortalecimento e desenvolvimento da 

Saúde do Trabalhador no Brasil, Cavalcanti (2011) relata que não é só a fragmentação das 

ações entre os três setores, saúde, previdência e trabalho que provocam empecilhos à 

materialização e para além da fragmentação institucional. A desarticulação 

interinstitucional tem gerado uma indefinição e uma superposição de atribuições, 

expressando assim a indefinição de concepções e conceitos legais unitários sobre doenças e 

acidentes de trabalho. Isso acaba por levar à adoção de normas e modelos que, não raro, são 

conflitantes entre si, não conseguindo sequer consolidar as ações neste campo no SUS, que 

ainda carece da estruturação de uma política efetiva nessa área. Alia-se a esse cenário o 

desemprego estrutural, fruto da crise capitalista, gerando uma maior ênfase na luta pela 

manutenção de emprego, contribuindo para o retrocesso das lutas nesse campo e 

deslocando-as para o campo do direito ao trabalho (ibidem, p. 128). 

 Diante dessas recentes iniciativas governamentais de caráter legal – PNSST e 

PNSTT –, diversos autores e pesquisadores de referência nacional e internacional que há 

várias décadas contribuem para construção teórica conceitual, metodológica-operacional e 

para a base político-normativa do campo da Saúde do Trabalhador no Brasil têm nos 

trazido reflexões atualizando o estado da arte.  

Esses pesquisadores refletem e apontam questões centrais nas duas edições, 

levantando suas controvérsias, contradições fragmentadoras e inconsistências. 

Desenvolvem análises problematizadoras e norteadoras diante do que já existe de 

desenvolvimento operacional com serviços em rede no Brasil: Rede Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST). Esmiúçam assim os possíveis avanços, bem 

como os inúmeros e densos desafios a serem continuamente e cotidianamente enfrentados 

pelo Estado na condução destas políticas públicas diante de um atual terreno 

socioeconômico considerado árido para o efetivo alcance dessas políticas e da promoção da 

saúde do trabalhador (COSTA et al, 2013; CHIAVEGATTO; ALGRANTI, 2013; COSTA 

LEÃO; VASCONCELLOS, 2013; DIAS; LACERDA E SILVA, 2013; KREIN, 2013; 

MINAYO; GOMES, 2013; NOBRE, 2013; PORTO, 2013; VASCONCELLOS, 2013 ). 
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Dentre estes autores, destacamos Vasconcellos (2013), que identifica reações 

institucionais, resistências internas e gerais na relação e protagonismo do SUS com outros 

setores do Estado como entraves para o efetivo desenvolvimento de Políticas de Saúde do 

trabalhador:  

Enquanto diversas corporações e instituições se mantiverem reativas e não 

compreenderem que o SUS é o responsável pela condução das políticas de saúde 

pública no Brasil e que a saúde do trabalhador, no seu todo, é uma política de 

saúde pública, andaremos sem um marco referencial legal e legítimo de política 

de Estado estruturante para a área. (p. 180) 

E ainda: 

Ter o SUS como o condutor da política não significa excluir outros setores do 

Estado quanto às suas responsabilidades em ST, ao contrário, significa trazer para 

o campo da saúde pública a conjugação de todas as instâncias em uma 

perspectiva sistêmica, como a própria ideia de Sistema Único de Saúde prevê. 

Prevê, mas não faz. Significa, ainda, introduzir a categoria trabalho na 

perspectiva sistêmica das políticas desenvolvimentistas, tendo a saúde como foco 

de dignificação e valorização da vida (idem).  
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4 – O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO À SAÚDE E 

SEGURANÇA NO TRABALHO DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL NO 

BRASIL E NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

A política de saúde no âmbito de uma política social tem sua importância como 

instrumento que evidencia a intencionalidade, objetivos e estratégia de governo pelos quais 

se estabelece um compromisso com a população. No seu processo histórico de construção 

há um entrelaçamento da relação Estado, sociedade e mercado em diferentes momentos 

políticos, econômicos e sociais, que acaba por se refletir em agendas públicas e no papel 

assumido pelo Estado, pela iniciativa privada e pela sociedade civil (FLEURY, 2009 apud 

ANDRADE; MARTINS; MACHADO, 2012). 

Como citado no capítulo 2, desde 2003, com a criação da COGSS, foram tomadas 

iniciativas no sentido de institucionalizar ações de construção de uma política de saúde para 

o trabalhador do serviço público, vindo ao encontro de recomendações dos órgãos 

internacionais, mais especificamente a OIT, pois o Brasil é signatário das quatro 

convenções com referência às relações de trabalho e saúde-trabalho para o conjunto dos 

trabalhadores, e entre eles os da função pública, muito embora, somente com duas 

convenções promulgadas, suas recomendações são referidas e registradas como 

necessárias. Somou-se significativamente a esse contexto as reivindicações históricas de 

órgãos representativos dos servidores públicos, bem como recomendações das últimas três 

conferências de Saúde do Trabalhador em relação à saúde do servidor público.  

Em 27 outubro de 2005 (MPOG, 2005), em Brasília, o MPOG além de apresentar 

um balanço das negociações realizadas entre 2003 e 2005, descreveu um diagnóstico geral 

que destacou a diferença de percentual das aposentadorias por invalidez entre o Regime 

Geral da Previdência Social (RGPS) estas eram de 16%, e no setor público, de 27%. 

Também foi descrito o índice de absentismo por doenças não ocupacionais, de 20%. Nesse 

contexto, foi lançado o Sistema de Saúde Ocupacional do Servidor Público (SISOSP) com 

o objetivo de estruturar a Política de Saúde Ocupacional do Servidor através de ações de 

vigilância dos ambientes de trabalho; assistência em saúde ocupacional: perícia em saúde; 

perícia médica; readaptação e a reabilitação, e ações de promoção à saúde. Os benefícios 

esperados pela implantação e investimento no SISOSP seriam a modificação/redução do 

percentual de aposentadorias e de absenteísmo. Mesmo sendo incluídas oficialmente as 

ações de vigilância dos ambientes e de promoção à saúde, pode-se observar um olhar 

voltado para a redução de custos governamentais e ampliação da capacidade produtiva.  

Posteriormente, o SISOSP foi oficializado através do Decreto n.º 5.961 de 

13/11/2006 da Presidência da República, junto à Secretaria de Recursos Humanos, 

apontando, segundo o MPOG, o início da possibilidade da constituição de um lócus no 
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estabelecimento de uma nova padronização e um novo processo no envolvimento dos 

órgãos federais para as questões de saúde do servidor.  

Coube à COGSS à época a responsabilidade direta do SISOSP, bem como sua 

divulgação e operacionalização, que ocorreu através de vários eventos e encontros 

descentralizados pelo Brasil, envolvendo setores, unidades e instituições da APF que 

tinham alguma experiência e desenvolviam atividades na área de saúde do servidor, 

principalmente com ênfase em perícia médica. Nesse processo, foram elencadas para a 

realização de projetos-piloto as cidades de Brasília, Rio de Janeiro, Recife e Florianópolis. 

Nesse primeiro momento, já se desenvolveram algumas articulações interinstitucionais, a 

saber – Brasília: UNB – Universidade de Brasília e Ministério da Saúde; Florianópolis: 

SUS estadual; Recife: SUS municipal e Fundação Oswaldo Cruz; e Rio de Janeiro: 

Fundação Oswaldo Cruz e UFRJ. 

No município do Rio de Janeiro, a UFRJ e a Fiocruz, com fins de embasar a 

implantação do SISOSP e caracterizar o universo a ser trabalhado, elaboraram um relatório 

preliminar através da análise das atividades da saúde do trabalhador desenvolvidas em 35 

instituições. Foi caracterizada uma diversidade de estrutura, modelos e atividades 

desenvolvidas pelos serviços. Em função dessa evidência, apresentou-se como proposta a 

formalização de um Grupo de Trabalho Interinstitucional, o que por questões conjunturais 

de mudanças internas na SRH- MPOG acabou por não ser efetivado naquele momento, 

comprometendo assim a implementação do sistema no município (ANDRADE, 2009, 

2011). 

A partir de discussões com os profissionais da área de saúde do trabalhador dos 

órgãos da APF, foi elaborado o primeiro manual para os serviços de saúde dos servidores 

públicos civis federais, instituído pela Portaria do MPOG/SRH n.º 1.675 de 6/10/2006, 

apresentando diretrizes gerais do sistema, atribuições da equipe multiprofissional e 

regulamentação para a operacionalização. No entanto, não contemplou detalhes das ações 

para a equipe de vigilância ambiental no processo de trabalho e a ênfase foi sem dúvida 

voltada para as ações periciais no modelo médico centrado: 

(...) o presente manual vem com o objetivo, à luz da legislação vigente, em 

especial da Lei n.º 8.112 e da Lei n.º 9.527, de 10 de dezembro de 1997, 

apresentar normas e critérios para a uniformização e padronização de condutas no 

âmbito do Serviço Público Federal no que se refere ao serviço de saúde e perícia 

médica do servidor, o que permitirá implantar de forma efetiva um paradigma de 

valorização do servidor e, ao mesmo tempo, viabilizar uma gestão mais eficiente 

no que se refere à saúde na esfera dos setoriais de recursos humanos (MPOG-

SRH, 2006).  

Esse manual visa uniformizar e padronizar o atendimento ao servidor público 

civil do executivo federal acometido de algum agravo à saúde ou que necessite de 

outros tipos de licença amparados pela legislação que requeiram avaliação por 
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uma equipe profissional de saúde. O objetivo é o de instituir tratamento 

igualitário e transparente em todo o Brasil, por meio e estabelecimento de 

protocolos, procedimentos e formulários-padrão, evitando assim que situações 

semelhantes tenham tratamento administrativo diferenciado, o que gera desgaste 

e abre espaço para demandas judiciais (MPOG-SRH, 2006). 

As apresentações e discussões sobre o SISOSP perpassaram instâncias 

representativas dos servidores públicos federais, inclusive tendo sido pauta específica e 

detalhada em 2007 na Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, na qual 

foram elaboradas e acordadas várias propostas, incluindo, entre outras, a implantação das 

comissões de saúde por local de trabalho e a realização de cursos regionais de capacitação 

(CONDSEF, 2007). 

Perpassaram também o plenário do Conselho Nacional de Saúde através da 

apresentação em reunião da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador (CIST), 

realizada nos dias 28 e 29 de maio de 2008, gerando assim a recomendação n.° 34 de 9 de 

outubro de 2008, que apontou a importância da articulação interinstitucional com quatro 

pontos básicos: 1) A inclusão da Coordenação de Saúde do Trabalhador (COSAT), do 

Núcleo de Saúde Ocupacional / ANVISA e da representação das entidades sindicais dos 

trabalhadores do serviço público nas discussões do SISOSP; 2) Que o patamar mínimo para 

a formulação de uma política de saúde do trabalhador do setor público federal deve ser as 

normas e regulamentações relativas aos trabalhadores regidos pela CLT; 3) A criação de 

mecanismos de participação efetiva dos trabalhadores do setor na discussão, 

implementação e implantação do SISOSP, conforme resolução da 2ª Conferência Nacional 

de Saúde do Trabalhador, que define a criação de Comissão de Saúde do Trabalhador no 

âmbito das unidades do serviço público; 4) A observação do sistema de informação 

desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz na elaboração do sistema de informação do 

SISOSP. 

Em maio de 2007, preocupados com a implantação da política de saúde para os 

servidores das unidades de saúde das instituições federais no Rio de Janeiro, a 

Coordenação de Saúde do Trabalhador (CST), Fiocruz/MS e a Coordenação-Geral de 

Recursos Humanos (CGRH/MS) realizaram o I Fórum de Saúde do Trabalhador no âmbito 

do Ministério da Saúde: “A coletividade construindo modos de fazer”. O evento teve a 

participação de integrantes dos grupos de atenção à saúde dos trabalhadores dos hospitais 

federais do município do Rio de Janeiro e interlocutores internos e externos da 

CST/Fiocruz.  

Os resultados do fórum foram o estabelecimento de uma agenda de trabalho em 

comum para discussão sobre insalubridade, vigilância, treinamento e formação, além de 

dados de informação e um termo de compromisso entre a Coordenação-Geral de Recursos 
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Humanos do Ministério da Saúde por meio da Coordenação de Atenção Integral à Saúde do 

Servidor (CAS/MS) e a Fiocruz/CST. E estabeleceu-se a criação de um grupo de trabalho 

permanente de discussão em saúde do trabalhador no Rio de janeiro. O objetivo desse GT 

foi de mobilização institucional, estabelecimento de parcerias, reflexões sobre o cotidiano 

do trabalho, com o fortalecimento de grupos locais, bem como alinhamento teórico-

conceitual (ANDRADE, 2009, 2014; ANDRADE; CARVALHO, 2012). 

Durante o ano de 2008, o MPOG ampliou os trabalhos do SISOSP incluindo a 

participação de todas as instituições públicas federais com o objetivo de extensão a todo 

território nacional e de implementá-lo até 2010. Nesse processo, no Rio de Janeiro, a 

equipe da COGSS/SRH/MPOG juntou-se a esse grupo coordenado pela CST/Fiocruz/MS e 

pela CGRH/MS, que já havia ampliado sua participação para todas as instituições públicas 

federais do estado, e culminou com a criação de um GT permanente de discussão em saúde 

do trabalhador no sentido de retomar as ações de construções do SISOSP. A estratégia foi a 

de divisão em três subgrupos técnicos para a discussão de perícia, vigilância e promoção 

em saúde, e em mais um subgrupo – de implantação. Esse modelo de constituição de 

grupos de trabalho interinstitucional acabou por se hegemonizar, efetivando-se em outros 

estados do Brasil.  

Durante o ano de 2008, para a implantação do SISOSP ocorreram eventos do 

MPOG direcionados à chefia de recursos humanos das instituições federais do Rio de 

Janeiro. Com caráter aberto, incluiu também a representação dos sindicatos, porém não 

houve um comparecimento esperado, sinalizando que a saúde do servidor não era ainda 

prioridade na agenda dos gestores institucionais (ANDRADE, 2014, p. 23). 

 Posteriormente, ocorreram reuniões sistemáticas dos GT com a presença de 

representantes da COGSS, e a maioria dos integrantes era composta de profissionais de 

saúde com experiência de atuação, evidenciando a preocupação de se trabalhar com uma 

fundamentação conceitual de saúde do trabalhador no seu sentido amplo: “(...) expressão 

do poder dos trabalhadores de ter a saúde e tomar em suas mãos com controle de suas 

próprias vidas, saúde e trabalho” (TAMBELLINI,1988 apud ANDRADE, 2014, p. 23).  

De acordo com o MPOG (2008), a ausência de uma política nacional de saúde do 

servidor público levou os órgãos e unidades que compõem o Sistema de Pessoal Civil 

(SIPEC) a se estruturarem de acordo com suas peculiaridades, especificidades e com 

políticas internas próprias, contando com investimentos locais, bem como aplicando 

critérios técnicos diferenciados, em especial na perícia médica centrada com 

potencialidades e dificuldades desconhecidas pelo conjunto da APF. Além disso, foram 

identificadas a ausência de atividades de prevenção de agravos e promoção da saúde, ou o 
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desenvolvimento das mesmas de forma descontinuada e desarticulada de outras ações de 

valorização do servidor.  

Ainda, segundo o MPOG (2008), sobre a situação de benefícios assistenciais em 

saúde: 

A ausência de uma política nacional possibilitou também distorções na concessão 

de benefícios relacionados à saúde do servidor federal no plano de assistência 

médico-odontológica. Existem desde órgãos que ainda não concedem este 

benefício aos servidores até órgãos que praticam um valor “per capita”, em 

descompasso com a previsão orçamentária. (MPOG, 2008 p.2) 

Ficou demonstrada uma preocupação com a aplicação e operacionalização do modelo 

beneficiário de assistência médica-odontológica. Outrossim, refere oficialmente que foram 

colocadas contradições e resistências na proposta apresentada de assistência à saúde. No 

documento base da PASS (MPOG, 2008) é citado:  

Cabe por fim destacar que o financiamento de planos de saúde para os servidores 

federais, com recursos públicos, encontra resistência em setores que defendem o 

SUS como sistema de saúde universal para todos os brasileiros, inclusive para os 

servidores públicos. Estes setores consideram haver uma contradição entre o 

Estado prestador de serviços, que constrói políticas públicas para toda a 

população, e o Estado empregador que opta por financiar planos de saúde 

privados. (MPOG, 2008, p.4) 

Outra questão citada como relevante foi a relação e integração com a gestão de 

pessoas, sendo apontado que o contexto geral fragmentado e de ausência de política 

contribuiu diretamente para a desarticulação da área de saúde e gestão de recursos 

humanos: 

A inexistência de um sistema estruturante com informações de saúde, que 

permitisse traçar o perfil de adoecimento dos servidores e das reais condições de 

trabalho no setor público federal, inviabilizou a gestão das questões relacionadas 

à saúde do servidor e contribuiu para o distanciamento entre a área da saúde e a 

política de gestão dos recursos humanos. 

(...) Por outro lado, o nível central não correspondeu à sua função de 

normatizador e organizador de uma Política de Atenção à Saúde do Servidor, ou 

de corresponder com uma estrutura especializada que firmasse acordos mútuos 

de cooperação, incluindo a participação dos órgãos centrais de controle de 

recursos humanos (idem). 

No sentido de trazer uma contextualização do citado acima e exemplificando a 

heterogeneidade, são descritos dados de pesquisa realizada de forma descentralizada e 

fornecidos pelo MPOG junto a 35 órgãos do estado do Rio de Janeiro que apontaram, entre 

outros dados, que 20% possuíam Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), ou 

comissão equivalente; que 49% realizavam exames periódicos de saúde e que 43% das 

demandas de perícia e junta médica eram encaminhadas para outros órgãos 

(CAVALCANTI; OLIVAR, 2011). 

O marco coletivo ocorreu com o I Encontro Nacional de Saúde do Servidor 

(ENASS), realizado ainda no ano de 2008, entre 28 e 31 de outubro em Brasília, através de 
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uma ampla convocação, que contou com a presença de 583 participantes e diversos atores 

sociais. (MPOG/SRH/Relatório I ENASS, 2008). A produção foi um relatório final (anexo 

11) que de certa forma foi um desdobramento prático, apontando o interesse do governo 

central em ampliar o envolvimento na construção coletiva e descentralizada das diretrizes 

da política, incluindo a possibilidade de explicitação de conflitos e divergências, com 

possibilidade de estabelecer proposta de operacionalização para além de um olhar central 

controlador.  

Com esse modelo proposto, o Governo Central buscou demonstrar um movimento 

no sentido de trazer contribuições para se embasar num paradigma de organização de 

serviços que, com ações devidamente pactuadas, poderiam contribuir para a melhoria da 

saúde dos servidores, como direito e cidadania. Destacamos o citado em parágrafo de 

considerações finais do documento guia do encontro: Política de Atenção ao Servidor 

Público Federal e suas ações, desse I ENASS: 

Mais que assegurar instrumentos de controle da máquina estatal, conceder 

benefícios e garantir reduções de déficits futuros, a Política de Atenção à Saúde 

do Servidor Público Federal é uma iniciativa de gestão das questões relativas à 

saúde do trabalhador que vem resgatar uma exigência histórica e legítima dos 

servidores na esfera pública federal, que é a sua proteção enquanto indivíduo 

detentor de um direito inalienável que é a saúde, garantido constitucionalmente a 

toda sociedade brasileira, cabendo ao Estado efetivá-la em todos os seus níveis de 

abrangência, inclusive enquanto empregador e gestor de recursos humanos 

(ibidem, p. 9). 

O I ENASS se desenvolveu com metodologia de oficinas de trabalho num total de 

56 subgrupos, com sete oficinas temáticas com o propósito de identificar avanços e 

desafios, pontos fortes e fracos. Andrade (2009, p. 42) destaca alguns pontos mais 

significativos, que também já tinham sido apontados pelo grupo de trabalho do Rio de 

Janeiro: 

 Implementar uma política única em nível nacional para o servidor público; 

 Estabelecer regras com equidade para todos; 

 Ter um programa de capacitação permanente para a equipe de saúde do 

trabalhador;  

 Manter articulação e integração das equipes de trabalho em saúde do 

trabalhador (comunicação); 

 Garantir recursos orçamentários para as ações; 

 Conscientizar os gestores para comprometê-los na implementação e 

desenvolvimento da política do SIASS. 

Outro destaque se deu em relação à busca do controle social no SIASS, sendo 

conteúdo de uma oficina temática do I ENASS, com a participação direta na mesa de 

representantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e da Federação dos Sindicatos 

de Trabalhadores das Universidades Brasileiras (FASUBRA). Retomamos Andrade (2009), 

que destaca a fala da Coordenação Geral (COOGS/MPOG) em relação a esse tema: o 
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mecanismo principal para a escuta dos servidores deverá ser a organização por locais de 

trabalho, e acrescenta: 

Esperamos que esse instrumento possa ser um espaço de escuta e de negociação 

para mudança dos ambientes de trabalho. Não é só criar mecanismos para 

escutar, e sim criar mecanismos que efetivamente democratizem a gestão no local 

de trabalho e que o servidor possa estabelecer contatos com gerentes para prever 

mudanças nos ambientes de trabalho (...) não só mandar uma lista para o gestor 

dizendo quais são os problemas que existem, como também propor melhorias nas 

condições para organização do ambiente de trabalho. É necessário estabelecer as 

prioridades. Então, negociar com a chefia, isso também é um papel dos 

servidores no local de trabalho a partir dessas condições (...) essas condições 

terão espaços de escuta, mas também espaços para negociações. 

Eu acho que essa é a principal forma. Existem outras formas como os encontros 

específicos para discussão de temas como vigilância, promoção, saúde mental, 

ergonomia (...). Existem espaços que também são espaços de escuta institucional 

para os técnicos e também para os servidores em geral (...) não há avaliação de 

trabalho sem a escuta direta do trabalhador (ANDRADE, 2009, p. 57-58). 

Anteriormente ao I ENASS, num contexto legalista, já haviam ocorrido algumas 

alterações específicas na Lei n.º 8.112, com a Medida Provisória n.º 441, seguidas de 

regulamentações pontuais para ações periciais e para exames médicos periódicos (artigo 

206-A). Porém, o marco legal foi efetivamente o Decreto n.° 6.833 de 29/4/2009 

instituindo no âmbito da APF o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor 

Público Federal (SIASS) e seu comitê gestor em substituição ao Decreto n.º 5.961 do 

SISOSP de 13/11/2006.  

Entre outras funções, o Comitê Gestor Central do SIASS, composto por 

representantes do poder executivo, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Casa 

Civil da Presidência da República, Ministério da Saúde, Ministério da Previdência Social, 

Ministério da Educação, Ministério da Fazenda e Ministério do Trabalho e Emprego, 

delibera sobre as propostas de criação, jurisdição e funcionamento das então denominadas 

Unidades do SIASS (U-SIASS). O Comitê Gestor se reuniu regularmente, tendo sido a 

primeira reunião em 19 de junho de 2009 e a vigésima terceira e última em 29 de junho de 

2012. As atas estão disponibilizadas no site do SIASS (www.portalsiass.gov.br). 

A organização do SIASS contempla uma política sustentada a partir de três grandes 

eixos: assistência, perícia em saúde, promoção e vigilância à saúde, fundamentada em 

gestão com base em informação epidemiológica, em inter-relação entre os eixos, trabalho 

em equipe multidisciplinar e avaliação dos locais de trabalho que considere os ambientes e 

as relações de trabalho, constituindo outro paradigma da relação saúde e trabalho no 

serviço público (MPOG/SRH 2008). Nesse projeto, à época, a COGSS/MPOG, hoje 

substituída pelo DESAP, teve a princípio um papel de intermediador e facilitador de 

convênios de vários órgãos, definindo responsabilidades dos órgãos partícipes, incluindo 

pactuações de recursos financeiros, humanos e construção conjunta de um plano de 

http://www.portalsiass.gov.br/
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trabalho, bem como a implantação de uma comissão local gestora interinstitucional. Coube 

à COOGSS a coordenação central, e a denominada U-SIASS coube a coordenação local 

com papel de colaboração na efetividade das ações no tripé proposto no decreto de Perícia 

em Saúde, Promoção e Vigilância e Assistência em Saúde.  

Ou seja, o MPOG/SRH/COGSS assumiu para si o papel de gestor central dessa 

política, cabendo a ele normatização, financiamento e acompanhamento, propondo que a 

execução e operacionalização das ações se desenvolvam em instâncias descentralizadas 

definidas como Unidades do SIASS, distribuídas em diversas cidades e diferentes órgãos, 

havendo dessa forma a possibilidade da construção de uma Rede Nacional de Serviços de 

Saúde do Servidor.  

A partir do Decreto n.º 6.833, foi delineado pela COGSS/DESAP, para ser 

implantado e operacionalizado nas unidades de referência e algumas unidades federais, o 

módulo informatizado SIAPE-Saúde, sendo dividido atualmente em cinco submódulos 

básicos: Adicionais Ocupacionais, Perícia em Saúde, Exame Médico Periódico, Promoção 

e Vigilância dos Ambientes de Trabalho e Investidura / Admissional. Tem como objetivo 

geral a transformação de dados em informação com base epidemiológica a fim de dar 

subsídio técnico às ações, bem como a previsão de um portal de efetiva ampliação de 

comunicação entre os órgãos. Atualmente o portal SIASS está em pleno funcionamento. 

Muitos eventos descentralizados, voltados à discussão e nivelamento de 

informações, foram promovidos pelo SRH/COOGS nos anos de 2009, 2010 e 2011, 2012 e 

2013 com características de encontros, fóruns, treinamentos técnicos e oficinas, que serão 

descritos em um quadro sumário, específico e separados em quadro grupos: estruturação, 

promoção e vigilância, perícia e assistência. A seguir, são apresentados alguns eventos que 

consideramos mais emblemáticos, em ordem cronológica, com destaque para o conteúdo. 

Em maio de 2009, em Recife, a Oficina de Promoção e Vigilância da Saúde teve 

como objetivo: 

A construção de uma norma com um programa de promoção e qualidade de vida 

no serviço público em consonância com as normas do MTE – Ministério do 

Trabalho e Emprego, assim como as bases de uma política de formação e 

capacitação (...) a adoção de práticas que incluam mudanças na organização e nos 

ambientes de trabalho, visando a melhoria da qualidade de vida e do trabalho 

com envolvimento dos servidores, gestores, constitui-se no maior desafio do 

SIASS (portal SIASS). 

Esse evento pode ter sido considerado um momento significativo para a construção 

de uma proposta mais efetiva para o fortalecimento e operacionalização da promoção e 

vigilância dos ambientes e processos de trabalho, um dos eixos da política.  
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Em novembro de 2009, em Brasília, ocorreu o II ENASS. Contou com 700 

participantes, destinado aos dirigentes e representantes das áreas de recursos humanos e aos 

profissionais de saúde com o objetivo de:  

Ampliar a discussão sobre a promoção da saúde e vigilância dos ambientes de 

trabalho, compartilhar experiências dos processos de implantação dos SIASS nos 

estados e definir ações que darão continuidade aos processos de trabalho relativos 

a saúde do servidor público (portal SIASS). 

Sob forma de conferências e apresentações temáticas, foram abordadas questões 

relativas à Vigilância em Saúde do Trabalhador / relação SUS e SIASS, Acidentes de 

Trabalho, Ergonomia, Saúde Mental e papel do Estado empregador, entre outras. 

Ocorreram também apresentações técnicas das atividades e programas de promoção da 

saúde e de vigilância dos ambientes de trabalho já desenvolvidas pelos órgãos federais que 

participaram do evento. Destacamos que nesse evento, mesmo sendo de caráter temático 

técnico, houve espaço para a continuidade das discussões e apresentações com perfil gestor 

sobre a implantação do SIASS nas regiões nacionais do Sudeste, Sul, Nordeste e Norte, os 

desafios a serem enfrentados. 

O ano de 2010 foi significativo na realização de eventos pelo MPOG, ano também 

em que foram promovidos encontros e seminários por órgãos descentralizados com o apoio 

da COOGS/DESAP, apontando a possibilidade de difusão de informações para servidores e 

gestores, capilarização e construção de rede. Inserido num contexto de perfil de construção 

e desenvolvimento de gestão, ocorre em março, entre os dias 10 e 12, em Recife, na 

Universidade Federal de Pernambuco, uma oficina intitulada I.ª Oficina dos Grupos de 

Trabalho – Possíveis Caminhos para Organização das Unidades do SIASS. A principal 

metodologia dessa oficina se delineou em dinâmicas de grupos, com participação de 

representação de todo o Brasil, tendo como base para discussão um relatório geral, com um 

perfil diagnóstico de cada estado, consolidado pela COOGS. Focou o estado da arte dos 

grupos de trabalho no território nacional, para que fossem aprofundados principalmente os 

desafios existentes para implantação das unidades do SIASS. O produto foi um relatório 

consolidado dos grupos. Esse evento também foi palco, no dia 11 de março, da inauguração 

da 1.ª Unidade SIASS no Recife na Universidade Federal de Pernambuco, bem como foram 

divulgados documentos de diretrizes para implantação, entre eles a versão preliminar de 

diretrizes e ações para implantação de unidades do SIASS, em que destacamos o perfil 

otimizador e uniformizador citado no documento: 

A implantação das unidades do SIASS exige ações de qualificação de recursos 

humanos e a utilização de recursos físicos e materiais existentes e dispersos entre 

os diversos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. A organização 

das unidades do SIASS, distribuídas em diversas cidades do território nacional, 

possibilitará a formação de uma Rede Nacional de Serviços de Saúde do 

Servidor, definindo políticas públicas na área de atenção à saúde do servidor 
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público federal. O presente documento tem por objetivo contribuir para 

uniformização dos procedimentos e a execução de ações, atividades, programas e 

projetos necessários para implantação da PASS em todo território nacional. As 

diretrizes orientam os GT na organização das unidades do SIASS, propondo 

otimização dos espaços, de acordo com as normas de funcionamento de 

estabelecimentos de saúde e dentro de critérios estabelecidos nos objetivos a que 

se dispõe a unidade do SIASS (MPOG, 2010, p. 2).  

O Fórum de Vigilância e Promoção da Saúde do Servidor Público Federal – 

Consolidando conceitos e caminhos – foi realizado de 23 a 25 de junho de 2010 na cidade 

de Gramado, RS. Nesse evento, foi lançada oficialmente a Norma Operacional de Saúde do 

Servidor (NOSS), em Portaria Normativa n.º 3 de 7 de maio de 2010 como citado 

anteriormente, já delineada em 2009 na oficina de Recife.  

Nesse evento, em mesa-redonda no dia 24, a proposta das – Comissões Internas e 

Saúde do Servidor Público (CISSP) e da NOSS – Estratégia de Intervenção nos Ambientes 

de Trabalho foram amplamente debatidas e problematizadas em seus conceitos, conteúdos 

e viabilidade para operacionalização e resolutividade. Essa mesa contou com a participação 

de representantes do Ministério da Saúde – Secretaria de Vigilância em Saúde, do 

Ministério do Trabalho e Emprego; Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho; e do 

Sindicato dos Servidores Públicos (SINDSEP- MG). Desse último destacamos: 

(...) na constituição da CISSP – Comissões Internas de Saúde do Servidor 

Público há a possibilidade de empoderamento e efetiva participação do conjunto 

dos trabalhadores, pois 2/3 dos membros serão eleitos (...) a NOSS, apesar das 

atribuições estarem definidas na Portaria, as articulações longitudinais precisam 

ser melhor articuladas. Teceu também considerações sobre os conceitos de 

proteção à saúde, vigilância em saúde e promoção da saúde (...) Portanto, no 

entendimento do SINDSEP-MG, a política pública de atenção à saúde do 

servidor público federal carece de uma reestruturação para a implementação, 

adequação e melhoria dos instrumentos já regulamentados e, ainda, uma 

permanente mobilização de trabalhadores, seus representantes e governo para a 

construção desta política com empoderamento e controle social (MELO, 2010). 

Nesse contexto, sobre o controle social e promoção da saúde cabe citar a análise de 

Andrade (2009): 

A fala dos gestores demonstra uma preocupação em incluir a representação dos 

trabalhadores no processo de construção do sistema, mas, por enquanto, os 

trabalhadores, através de suas entidades representativas, participam apenas como 

“convidados” em reuniões abertas, não sendo incluídos diretamente no processo 

de implementação do sistema, bem como das instâncias deliberativas (p. 57). 

O Ministério da Saúde, como citado anteriormente, fazendo parte da mesa, através 

de representação da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS) ressaltou, através do 

embasamento de Promoção da Saúde e Vigilância com apresentação da minuta de Portaria 

da VISAT – Vigilância em Saúde do Trabalhador, como componente do Sistema Nacional 

de Vigilância em Saúde Portaria MS n.° 3.252 de 2009, sua conceituação, seu modelo e 

objeto de intervenção, finalizando: “A ação de vigilância em saúde do trabalhador deve ser 

pensada em uma perspectiva de ação transversal à vigilância em saúde, de resignificação 
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coletiva das ações de assistência e de conexão com ações de intervenção 

interinstitucionais” (MACHADO, 2010, apresentação em ppt). 

Nesse recorte fundamental, alinhado à proposta de construção de um modelo 

integral de um sistema de vigilância nos ambientes de trabalho no serviço público, um dos 

eixos do SIASS, destacamos a proposta de modelo de Sistema Integral de Saúde do 

Trabalhador (SIST) dentro de uma instituição pública utilizado por Andrade (2009): 

1. A articulação e a integração das ações de assistência com as ações de 

vigilância; 

2. A universalidade das ações; 

3. A responsabilidade social do empregador; 

4. Um modelo participativo e emancipador com critérios de qualidade voltados 

aos conteúdos de ações; 

5. Um processo de educação permanente participativo; 

6. Discussão permanente do trabalho como objeto central para o desenvolvimento 

de estratégias de intervenção; 

7. A gestão participativa com controle social; 

8. A difusão de informações visando à comunicação e à gestão fundamentada em 

avaliações técnicas (MACHADO apud ANDRADE, 2009, p. 10-11). 

Dando continuidade à descrição dos eventos emblemáticos para a construção do 

SIASS, ainda em 2010, no período de 31 de agosto a 3 de setembro, foi realizado em 

Brasília o III ENASS e II Fórum de Saúde Mental na APF com o tema: “Saúde do Servidor 

– nosso compromisso, nossas conquistas, nossos desafios”. Teve como Conferência Magna 

a temática de Saúde Mental e Trabalho – O trabalho como Fonte de Prazer e Sofrimento 

por Christophe Dejours, referência internacional na área. Cabe colocar que em 5 de maio 

do mesmo ano, pela Portaria n.° 1.261 MPOG/SRH, foram instituídos os princípios, 

diretrizes e ações em saúde mental que visam a orientar os órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal (APF) sobre a saúde mental dos servidores. 

Destacamos no texto de apresentação do encontro: 

A política de saúde dos servidores públicos federais tem recebido atenção 

especial por parte do Governo Federal de maneira a legitimar as relações de 

trabalho, tornando-as mais justas e equânimes, com base na proporcionalidade 

das garantias fundamentais, conforme prevê o Estado Democrático de Direito 

(MPOG, 2010; Portal SIASS).  

Em março de 2011, no contexto de implementação de desenvolvimento de gestão, 

ocorreu em Natal/ RN, a 2.
a
 Oficina Nacional das Unidades do SIASS – Tecendo a Rede 

SIASS: Gestão, Interiorização e Trabalho em Equipe (www.portalsiass.gov.br/tvsiass), com 

participação de profissionais da área técnica operacional e de gestão das unidades do 

SIASS já implantadas e em implantação. O encontro foi desenvolvido com modelo de 

discussão de grupos com três eixos principais: Estratégias e Práticas de Gestão das 

http://www.portalsiass.gov/
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Unidades do SIASS; Estratégias de Interiorização; Experiência do Trabalho em Equipe 

Multiprofissional e dos Modelos de Atenção à Saúde adotados pelas unidades do SIASS. 

Na apresentação do relatório final dos sete grupos de trabalho (plenária, anexo 

Portal SIASS), destacamos como relevantes: 

(...) dimensionamento e definição de aporte financeiro como, por exemplo, 

rubrica própria para as unidades, composição das equipes com concurso público 

e gestão participativa suprainstitucional, além do empoderamento das equipes 

multiprofissionais e um sistema de comunicação e informação ágil e 

descentralizado para publicização das ações e discussões. Tendo sido citada 

como exemplo a disponibilização pública das atas do comitê gestor do SIASS, no 

momento já disponível no portal SIASS (www.portalsiass.gov.br). 

Ressaltamos que até o ano de 2012 foram realizados quatro Encontros Nacionais de 

Saúde do Servidor (ENASS), bem como três oficinas das unidades do SIASS, além de 

eventos específicos por eixos. Esses se apresentaram como canais abertos, demonstrando o 

intuito de valorização de troca de informações, de experiências e reflexões, construção de 

alianças e rede com vários atores sociais, porém, após 2012, houve um arrefecimento 

desses espaços coletivos. É afirmado por Cozendey da Silva e Andrade (2014) que esses 

eventos no âmbito do SIASS cumpriram, como principal estratégia, uma etapa importante 

para construção e fortalecimento da PASS, com o servidor público exercendo seu papel de 

instituído e instituinte na transformação da realidade de sua própria saúde. “Representou 

um avanço do Estado em sua responsabilidade social, porém, a implementação do SIASS 

num contexto interdisciplinar e intersetorial segue a demandar apoios e continuidade de 

investimentos” (ibidem, p. 14-15)  

O contexto de desenvolvimento, como descrito, foi também sem dúvida forjado e 

ancorado por inúmeros documentos oficiais, portarias normativas, orientações normativas, 

minutas de acordo de cooperação técnica, além de manuais técnicos específicos como o de 

Perícia Oficial em Saúde, Exames Médicos Periódicos disponibilizados para a APF, além 

da proposta de investimento financeiro com rubricas específicas, e formação e capacitação 

na área de saúde do trabalhador, com vários convênios com universidades. Cabe citar como 

exemplo o Curso de Capacitação em Promoção e Vigilância em Saúde do Trabalhador – 

PASS/SIASS, realizado no Rio de Janeiro pela Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (UNIRIO) e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 2011, que 

teve como público-alvo os já componentes das equipes multiprofissionais das unidades do 

SIASS implantadas e em implantação no Rio de Janeiro. No eixo de vigilância e promoção 

foram organizados pelo MPOG/ DESAP, em nível nacional, um curso em modalidade 

EAD com temática de qualidade de vida no trabalho no serviço público (QVTSP) pela 

Universidade de Brasília / ErgoPublic e um curso de promoção da saúde que incluiu a 

construção de projetos e treinamento para utilização do módulo de promoção do SIAPE-

http://www.portalsiass.gov.br/


94 

 

Saúde. Essas iniciativas tendem a demonstrar o propósito em viabilizar condições para uma 

estruturação administrativa e programática para a PASS. 

Seguem dois quadros que sumarizam as bases legais e os eventos da PASS: 
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Quadro 1: Bases legais para implementação da Política de Atenção à Saúde e Segurança 

do Trabalho do Servidor Público Federal – PASS destacada por estruturação geral e pelos 

três eixos de atuação do SIASS. Período de 2006 a 2013. 

Ano Estruturação Geral da 

PASS/SIASS 

Promoção e 

Vigilância 

Perícia em Saúde Assistência à Saúde 

2006 Decreto n.º 5.961 de 2006 

– Sistema Integrado de 

Saúde Ocupacional – 

SISOSP 

 Portaria n.º 1.675 de 

6/10/2006, 

SRH/MPOG – 

orientação para os 

procedimentos 

operacionais 

 

2007    Portaria normativa n.° 1 

SRH/ MPOG – orientação 

ao SIPEC sobre a assistência 

à saúde suplementar do 

servidor ativo, inativo e seus 

dependentes e pensionistas 

2008  Instrução Normativa 

SRH/MP n.º 1 – 

orientações do SIPEC 

sobre os 

procedimentos 

mínimos para a 

realização de exames 

  

2009 Decreto n.º 6.833 – institui 

o SIASS, no âmbito 

SIPEC. 

Decreto n.º 6.856 – 

sobre a realização dos 

exames médicos 

periódicos dos 

servidores públicos 

federais 

Portaria Normativa 

SRH/MP n.º 4 – 

estabelece orientações 

para aplicação do 

decreto n.º 6.856 

Orientação Normativa 

SRH/MP n.º 2 – 

orientação sobre a 

concessão dos 

adicionais de 

insalubridade, 

irradiação ionizante e 

gratificação por 

trabalho com raio-x 

ou substâncias 

radioativas  

Decreto n.º 7.003 – 

regula a licença para 

tratamento de saúde 

 

Portaria Normativa SRH n.º 

3 MPOG – orientações ao 

SIPEC sobre a assistência à 

saúde suplementar do 

servidor ativo, inativo, seus 

dependentes e pensionistas 

Portaria Normativa SRH/MP 

n.º 8 – dispõe novas 

orientações ao SIPEC sobre 

a assistência à saúde 

suplementar do servidor 

ativo, inativo, seus 

dependentes e pensionistas 

Portaria Conjunta SRH/ 

SOF/MP n.º 1 – estabelece 

os valores da participação da 

União no custeio da 

assistência à saúde 

suplementar do servidor e 

demais beneficiários de que 

trata a Portaria Normativa 

SRH n.º 3 

2010 Portaria Normativa n.º 2 

SRH – orientações ao 

SIPEC sobre os 

procedimentos mínimos de 

acordos de cooperação 

técnica para a criação das 

unidades do Subsistema 

Integrado de Atenção à 

Saúde do Servidor Público 

Federal  

Lei n.º 12.269 – altera o 

Portaria SRH/MP n.º 

1.261 – institui os 

princípios, diretrizes e 

ações em saúde 

mental que visam 

orientar o SIPEC 

Portaria Normativa 

SRH/MP n.º 3 – 

orientações básicas 

sobre o NOSS, com o 

objetivo de definir 

Orientação Normativa 

SRH/MP n.º 3 – 

orientação do SIPEC 

quanto à aplicação do 

decreto n.º 7.003 

Portaria Normativa 

SRH n.º 797 – manual 

de perícia oficial em 

saúde do servidor 

público federal 

Portaria Normativa SRH/MP 

n.º 5 – assistência à saúde 

suplementar do servidor, 

revoga a Portaria Normativa 

SRH/MP n.º 3  
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art. 83 e 96a da Lei n.º 

8.112 e dispõe sobre o 

exercício no SIASS e 

licença por doença na 

família e afastamento para 

Pós-Graduação strictu 

sensu. Permite a 

movimentação de pessoas 

para as unidades do SIASS 

diretrizes gerais para 

implementação das 

ações de vigilância 

aos ambientes e 

processos de trabalho 

e promoção à saúde 

do servidor 

 

2011  Portaria n.º 783 –

obrigatoriedade da 

utilização do módulo 

de exames médicos 

periódicos do SIAPE-

Saúde 

  

2012 Portaria SEGEP/MP n.° 37 

– competência à secretaria 

do MPOG para cooperação 

ou parceria com a 

administração direta, 

autárquica e fundacional 

para a criação das unidades 

do SIASS 

Portaria SEGEP/MP n.º 

1.397 – orientações ao 

SIPEC sobre os 

procedimentos para acordo 

de Cooperação técnica 

para a criação das unidades 

do SIASS 

Portaria Normativa n.º 

6 – diretrizes em 

saúde bucal para a 

promoção da saúde do 

servidor público 

federal 

 

 Portaria n.º 625 – sobre os 

procedimentos adotados pelo 

SIPEC, relativos à 

participação da união no 

custeio da assistência à 

saúde suplementar do 

servidor e demais 

beneficiários (revoga a 

Portaria Conjunta 

SRH/SOF/MP n.º 1, de 

2009) 

2013 Resolução INSS/ Pres. 

n.° 312 – sobre o 

funcionamento do 

SIASS no âmbito de 

INSS, disciplinando os 

procedimentos para 

criação, instalação e 

funcionamento 

Orientação Normativa 

SEGEP/MP n.º 6 – 

orientação sobre a 

concessão dos 

adicionais de 

insalubridade, 

periculosidade, 

irradiação ionizante e 

gratificação por 

trabalhos com raios-x 

ou substâncias 

radioativas (revoga a 

Orientação Normativa 

n.º 2, de 2010) 

Portaria Normativa n.º 

3 – diretrizes gerais de 

promoção da saúde do 

servidor público 

federal, que visam 

orientar o SIPEC 

  

(Fonte: Adaptado de Cozendey da Silva; Andrade, 2014, p. 3-8.) 
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Quadro 2: Eventos para implementação da PASS e Rede SIASS destacados por 

estruturação geral e pelos três eixos de atuação do SIASS. Período de 2008 a 2013. 

Ano Estrutura Geral da 

PASS/SIASS 

Promoção e 

Vigilância 

Perícia em 

Saúde 

Assistência 

à Saúde 

2008 18/3/2008 – Encontro de 

representantes dos serviços 

de saúde do servidor 

público federal do Distrito 

Federal, com o tema 

“Atenção à Saúde do 

Trabalhador” – estabelecer 

bases de estruturação do 

sistema de atenção à saúde 

do servidor Federal. 

28 a 31/10/2008: I ENASS 

– finalidade: promover a 

reflexão e debates para a 

construção da política de 

atenção à saúde do 

servidor.  

1.ª conferência Nacional de 

Recursos Humanos da 

Administração Pública 

Federal. Objetivos: 

elaborar documento do 

sistema de atenção à saúde; 

diretrizes e estratégias para 

a implantação da política; 

promover reflexões sobre a 

saúde do trabalhador; 

promover espaços para o 

nivelamento das 

informações sobre as 

temáticas do evento. 

21 e 22/8/2008: Oficina 

de promoção e vigilância 

à saúde dos servidores 

públicos Federais. 

Objetivo: debate e 

reflexão acerca das 

experiências de 

promoção e vigilância 

em ambientes e 

condições de trabalho 

dos servidores públicos 

civis federais; análise de 

diretrizes gerais, práticas 

e ações sobre estratégias 

no campo da “promoção 

e da vigilância à saúde 

do servidor público”. 

5 e 6/8/2008: II 

Encontro de Perícia 

dos Serviços de 

Saúde. 

Tema: “A perícia e 

o sistema de atenção 

à saúde do servidor 

público federal – 

SIASS”. Objetivo: 

discutir e formular 

as bases do novo 

modelo de perícia 

médica, com vista à 

implementação do 

SIASS. 

 

2009 6 a 9/7/2009: 1.ª 

Conferência Nacional de 

Recursos Humanos da 

Administração Pública 

Federal. 

Debate: O Estado e 

Entidades Sindicais, 

Sistema Nacional de 

Negociação Permanente – 

SINNP, e a sociedade civil, 

envolvendo o SIPEC. 

Amplo debate com 

objetivo de aprimorar uma 

política de recursos 

humanos implementada 

pelo governo federal. 

3 a 6/11/2009: II Encontro 

Nacional de Atenção à 

Saúde do Servidor. Tema: 

“Promoção da Saúde e 

Vigilância dos Ambientes 

de Trabalho”. Objetivo: 

Ampliar a discussão sobre 

perícia, assistência, 

promoção à saúde e 

27 e 28/5/2009: Oficina 

de Promoção e 

Vigilância. Objetivo: 

Debater e construir as 

bases conceituais e 

práticas da política de 

vigilância e promoção à 

saúde, coletar 

experiências existentes 

no serviço público 

federal, coletivizar 

conhecimentos e 

construir informações 

para a intervenção nos 

ambientes de trabalho e, 

consequentemente, no 

processo de adoecimento 

dos servidores em 

consonância às normas 

do Ministério do 

Trabalho e Emprego. 

5 a 7/8/2009: I Fórum de 

Saúde Mental na 

Administração Pública 

Federal. Tema: “O 

sofrimento no trabalho”. 
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vigilância; promover 

espaços para trocas de 

experiências e para o 

nivelamento das 

informações. 

Objetivo: Reflexão sobre 

as práticas em saúde 

mental a partir de um 

referencial de saúde 

direcionado à 

integralidade do ser 

humano. 

2010 11 e 12/3/2010: I oficina 

dos Grupos de Trabalho do 

SIASS: possíveis caminhos 

para a organização das 

unidades SIASS. 

Finalidade: discussão sobre 

a implantação e 

implementação do SIASS; 

promover experiências e 

informações. Identificando 

desafios e procedimentos 

para a estruturação das 

unidades SIASS.  

31/8/2010 a 3/9/2010: III 

ENASS e o II Fórum de 

Saúde Mental. Nosso 

compromisso, nossas 

conquistas, nossos 

desafios. Apresentação de 

ações desenvolvidas pelo 

SIASS e parâmetros legais 

para a execução da PASS. 

Objetivos: troca de 

experiências entre os 

órgãos federais dos estados 

e unidades do SIASS; 

atualizar conhecimentos; 

buscar uniformização de 

condutas e práticas entre os 

profissionais da área de 

saúde, técnicos de 

segurança do trabalho e de 

recursos humanos; definir 

linhas de ações para a 

atuação do SIASS; 

apresentar as últimas 

normatizações e 

publicações sobre perícia e 

promoção da saúde e 

vigilância dos ambientes e 

dos processos de trabalho, 

perícia e assistência; e 

promover espaços para 

informações sobre os 

temas do evento. 

23 a 25/6/2010: Fórum 

de Vigilância e 

Promoção à Saúde do 

Servidor – consolidando 

conceitos e caminhos. 

Finalidade: 

homogeneização de 

conhecimentos e 

conceitos, dentro de uma 

política fundamentada na 

avaliação ambiental e 

ocupacional dos 

ambientes de trabalho e 

no investimento em 

formação de equipes 

multiprofissionais, 

compostas por 

profissionais de 

diferentes áreas do 

conhecimento que lidam 

com a saúde integral. 

15 e 16/4/2010: 

Fórum oficial de 

perícia em saúde. 

Novos conceitos em 

administração 

pública federal. 

Finalidade: debates 

sobre o novo 

paradigma de 

avaliação pericial 

em saúde; 

apresentar conjunto 

de ações 

desenvolvidas pela 

SRH e MPOG, 

construído por 

ampla discussão 

com vistas à 

avaliação da 

capacidade 

laborativa dos 

servidores públicos 

no âmbito do 

SIPEC. 

 

 

2011 22 a 25/3/2011: II Oficina 

Nacional dos GT e das 

unidades dos SIASS: 

Tecendo a Rede SIASS; 

gestão, interiorização e 

trabalho em equipe. 

Objetivo: Promover o 

debate sobre as práticas de 

gestão do SIASS, o papel 

das equipes 

13 a 17/6/2011: Oficina 

de validação dos 

conceitos, princípios e 

diretrizes em saúde bucal 

para a promoção da 

saúde do servidor 

público federal. Com 

discussões e construção 

coletiva do documento. 

6 a 8/12/2011: I 
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multiprofissionais, e as 

estratégias de 

interiorização da política 

de atenção à saúde e 

segurança no trabalho do 

servidor federal. 

Congresso de Qualidade 

de Vida do Trabalho no 

Serviço Público 

Brasileiro (I CQVT 

SPB). Espaço para o 

debate e reflexões sobre 

o tema Qualidade de 

Vida no Trabalho nos 

três poderes da república 

e nas esferas federal, 

estadual e municipal. 

2012 17 a 19/4/2012: III Oficina 

das Unidades do SIASS. 

Tema: Instrumentalizar 

para fortalecer a Rede 

SIASS com o objetivo de 

atualizar e debater a gestão 

da Rede SIASS, 

qualificando as 

ferramentas utilizadas no 

cotidiano das unidades. 

24 e 25/10/2012: IV 

ENASS. Divulgação de 

experiências bem-

sucedidas no campo da 

promoção à saúde e 

qualidade de vida, de 

modo a contribuir para o 

processo de formação dos 

profissionais envolvidos 

com a Rede SIASS; o 

lançamento da política de 

atenção à saúde e 

segurança do trabalho do 

servidor público federal e 

de promoção à saúde do 

servidor público federal e 

de saúde bucal. 

   

2013  29 a 30/4/2013: I Oficina de 

Vigilância dos Ambientes e 

Processos de Trabalho. 

Objetivo: tratar dos 

procedimentos, 

metodologias e definir os 

instrumentos e critérios a 

serem adotados nas 

avaliações ambientais, 

sistematizar informações 

referentes à vigilância aos 

ambientes e processos de 

trabalho. 

15/7/2013 a 30/8/2013: II 

Congresso de Qualidade de 

Vida no Trabalho. 

Fortalecer o debate e a 

reflexão sobre a temática 

qualidade de vida no 

trabalho (QVT); atualização 

do conhecimento dos 

servidores de gestão de 

pessoas e de saúde, articular 

a produção científica e suas 

múltiplas possibilidades de 

aplicação, e, ainda, relatos 

de experiências e casos 

22 a 24/5/2013: III 

Fórum de Perícia em 

Saúde da 

Administração Pública 

Federal. Debate sobre 

os paradigmas da 

perícia em saúde, a 

participação das 

equipes 

multiprofissionais, 

apoiando a atividade 

pericial para os 

servidores da 

administração pública, 

reflexão sobre a 

simulação na 

avaliação da 

capacidade laborativa 

e apresentação da 

minuta da 2.ª ed. do 

manual de perícia. 

Atividades de 

finalização do curso 

de especialização em 

perícia oficial em 

saúde (apresentação e 

premiação dos TCCS 

e a prova presencial 
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práticos no campo da QVT. 

12 a 14/11: II Oficina de 

Vigilância aos Ambientes e 

Processos de Trabalho 

Finalidade: continuidade à 

contribuições técnicas para 

a definição de instrumentos 

e critérios a serem adotados 

nas avaliações de ambientes 

e processo de trabalho, bem 

como os requisitos 

necessários para a definição 

das funcionalidades e regras 

do respectivo submódulo do 

SIAPE-Saúde. 

final). 

(Fonte: Adaptado de COZENDEY DA SILVA; ANDRADE, 2014, p. 9-13.)  
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O capítulo anterior e a primeira parte deste descreveram em breve contexto 

histórico, o processo de construção da PASS, bem como uma descrição sucinta da situação 

atual de seu desenvolvimento. Com o objetivo de melhor visualização e sumarização, 

lançaremos mão de uma linha histórica desenvolvida por Andrade (2009, Brasília): 

                                                                                                                            

 

(Fonte: ANDRADE, 2009. Apresentação na I ª Conferência Nacional de Recursos Humanos da Administração Pública 

Federal/ SRH/ MPOG, 2009, Brasília. Documento em ppt.) 
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Atualmente temos na Região Sudeste um maior número de servidores públicos 

federais como descrito:  

 

(Fonte: MPOG, 2014. Boletim Estatístico de Pessoal e Informações Organizacionais, abril 2014. In: MPOG/SEGEP 

Audiência Pública, Brasília, maio 2014.) 

Atualmente o estado do Rio de Janeiro, segundo este mesmo boletim estatístico de 

abril de 2014 (p. 91), continua mantendo o maior número de servidores públicos do poder 

executivo do Brasil, com 101.241(18,7%), seguido pelo Distrito Federal com 65.792 

(12,1%). Historicamente, o Rio de Janeiro foi o principal centro socioeconômico e cultural 

do país, sendo capital federal até 1960. Por conta disso, foi estabelecida uma estruturação 

própria do poder federal, que conta com estrutura física e de serviços institucionais, 

mantendo até hoje como citado acima, um número significativo de servidores públicos 

federais, em especial na área de saúde e educação. No entanto, a estrutura não acompanhou 

significativamente o aumento da demanda dos serviços em função do crescimento 

populacional, necessidade de melhorias das condições de trabalho e modernização dos 

processos de trabalho.  

Podemos considerar que o estado do Rio de Janeiro, especialmente através da 

participação dos trabalhadores de saúde dos serviços dos órgãos federais, teve um papel 

significativo e, ousando dizer, pioneiro, deixando uma marca histórica no processo de 

construção da PASS. Como citado anteriormente, em 2007 o Rio de Janeiro protagonizado 

pela Fiocruz e apoiado pelo MPOG/ COGSS, foi inovador com a criação e implantação de 
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um GT permanente interinstitucional de discussão em saúde do trabalhador, tendo como 

estratégia três grupos de trabalho no sentido da retomada das discussões e da construção 

coletiva de sua estruturação, incluindo momentos dialógicos com a COGSS/MPOG. Com 

mais detalhes sobre a contribuição para PASS, esse grupo do Rio de Janeiro produziu um 

material com diretrizes que contemplou: “organização das ações com equipe 

interdisciplinar, garantia de capacitação permanente, exigência de que estes profissionais 

fossem servidores públicos e uma política salarial com plano de carreira específico” 

(ANDRADE; CARVALHO, 2012, p. 8). 

Os grupos de trabalho de promoção e vigilância em saúde contribuíram na 

formulação de diretrizes, entre elas a proposta de estruturação de uma Comissão Interna de 

Saúde do Servidor (CISS), revisão do Manual do SISOSP, revisão da Instrução Normativa 

n.°1 de 3 de julho de 2008 sobre exame médico periódico, ampliação e inclusão de todos os 

trabalhadores das instituições públicas, e não somente os servidores. Foram também 

geradas discussões sobre jornadas e diferentes vínculos geradores de precarização no 

trabalho e injustiça social. Esses produtos foram discutidos em grupos nacionais e também 

serviram de subsídio para um encontro de vigilância e promoção em agosto de 2008 

(ANDRADE; CARVALHO, 2012).  

Os subgrupos do GT permanente tiveram uma agenda regular de reuniões de 2008 a 

2010 com temas específicos. Especialmente o grupo de promoção e vigilância em saúde 

levantou questões e propôs discussões elucidativas, buscando contribuir no direcionamento 

e redirecionamento das formulações centrais e das ações programáticas voltadas ao 

embasamento conceitual às diretrizes de saúde do trabalhador, em especial os 

determinantes sociais em saúde-doença e a integralidade. Em 2009, já com a oficialização 

do SIASS, constituiu-se no Rio de Janeiro um novo grupo denominado GT 22, contando 

oficialmente com as representações já existentes, bem como incluindo representantes de 

outros órgãos. Andrade e Carvalho (2012) registraram e procederam à análise desse 

processo de 2009 a 2011.  

Destacamos: 

O objetivo deste grupo continuou a ser o processo de levantamentos de 

informação sobre “o estado da arte” nos serviços de atenção à saúde nas 

instituições. Além disso, houve também a intenção de disseminar o que é o 

SIASS aos gestores e às equipes, além da reiteração do convite para que todos 

acompanhassem os trabalhos desenvolvidos pelos grupos formados para 

implementação do SIASS. O GT 22, experimentando um novo momento político, 

construiu uma metodologia de trabalho que permitiu atingir, de maneira mais 

eficiente, seu objetivo (ibidem p. 12).  

Esse grupo de implantação elaborou em março de 2010 um documento com o 

diagnóstico dos setores de saúde do trabalhador do serviço público federal (SIASS –RJ, 
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2010- Relatório de Diagnóstico dos setores de Saúde do trabalhador no Serviço Público 

Federal, anexo 12). Seu desenvolvimento seguiu uma metodologia própria, porém na 

operacionalização alguns percalços foram bem importantes, entre eles: pouco envolvimento 

dos setores de RH das instituições no processo de implantação do SIASS, dificultando o 

agendamento das visitas técnicas e a obtenção de dados; o não entendimento, por parte dos 

gestores institucionais, sobre o que é o SIASS e como devem ser implementadas as 

unidades, bem como sua função e sua relação com os gestores e o setor de ST que 

atualmente desenvolve as ações internamente; a não adesão dos gestores à proposta do 

SIASS, o que talvez reflita a pouca importância da área de atenção à saúde do servidor 

dentre as prioridades da gestão. Esse quadro foi colocado de certa forma como limitador 

para os acordos de cooperação técnica. Como positivo foram citados, entre outros, boa 

articulação dos membros do GT no planejamento, execução e avaliação das ações e boa 

receptividade por parte dos servidores das instituições.  

O resultado final do relatório apontou serviços incipientes, com instalações 

precárias; equipes pouco adequadas quantitativamente e qualitativamente; ações pontuais 

de promoção e vigilância com viés assistencial, e menos da metade dos serviços com ações 

periciais.  

Todo esse cenário foi apontado como fator distanciador e limitante do alcance do 

que se preconiza como direito do trabalhador à saúde, sendo assim percebida a 

precariedade da atuação do Estado no papel de empregador, bem como a fase embrionária 

de construção da política. Entretanto, o processo vivenciado pelos profissionais dos 

serviços de atenção à saúde do trabalhador gerou coletivamente uma abertura de reflexões e 

de construção de novas práticas na gestão de seu próprio trabalho, incluindo exercício de 

autonomia, empoderamento a partir do encontro com o outro e apropriação do 

conhecimento (ANDRADE; CARVALHO, 2012). 

O I Fórum SIASS RJ foi emblemático. Foi realizado em 27 de novembro de 2011 

na Universidade Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) com o tema: “Os caminhos da política 

de atenção à saúde do servidor: avanços e desafios”. A ideia do fórum se deu, entre outros 

motivos, pelo esvaziamento dos trabalhos dos GT e numa tentativa de resgatar a motivação 

do GT na implantação das unidades do SIASS. Objetivou fortalecer as ações para 

implantação do SIASS no estado e analisar a trajetória de construção do SIASS 

considerando o trabalho já desenvolvido pelos GT e divulgar e ampliar o processo de 

implementação em todas as instituições federais do Rio de Janeiro em função do ainda 

desconhecimento por parte do conjunto dos servidores e de equipes de profissionais de 

saúde. O diretor do DESAP/MPOG, então Sergio Carneiro, compareceu ao evento 
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atualizando as informações da situação do SIASS em nível nacional e as propostas gerais 

estruturais em curso. O fórum teve como encaminhamentos finais: maior envolvimento dos 

gestores locais no processo; ênfase no desenvolvimento de ações que valorizem a qualidade 

de vida no trabalho; ações de promoção a partir de informações vindas da perícia oficial em 

saúde; perícia oficial em saúde com equipe multidisciplinar; equipes multidisciplinares de 

vigilância aos ambientes/processos de trabalho; alocação de recursos humanos 

concursados; empenho concentrado de todos os gestores na viabilização de infraestrutura; 

maior comunicação entre a unidade; maior comunicação do DESAP/SRH/MPOG; e 

capacitação das equipes mutidisciplinares. 

Esse evento foi um incentivador para a retomada do grupo e fundamental para a 

criação do grupo denominado Fórum Permanente de Profissionais de Saúde do Trabalhador 

das Instituições Federais, com agenda interinstitucional regular mensal de discussões e 

reflexões sobre os desafios nas programações e execução das ações cotidianas das atuais 

unidades. A partir de então, através do Fórum Permanente se dá a construção de um fórum 

anual ampliado. Sendo assim, segue-se em 30 de outubro de 2012 o II Fórum do SIASS-RJ 

na Universidade Federal Fluminense com o tema: “Qualidade de vida no trabalho dos 

servidores federais”. Esse evento contou com a presença do representante do MPOG, da 

direção do DESAP. Foi também apresentada e debatida a proposta para a implantação da 

Rede SIASS no estado construída pelo GT/Fórum Permanente do RJ (anexo 13).  

O III Fórum do SIASS-RJ ocorreu na UFRJ nos dias 29 e 30 de outubro de 2013 

com o tema: “Fortalecimento e inovação da promoção da saúde no SIASS-RJ, integrando 

promoção, vigilância e perícia”. Os relatórios dos fóruns descreveram aumento de 

participação, bem como houve a possibilidade de atualização de um diagnóstico das ações 

desenvolvidas e construção de propostas com encaminhamentos gerais e para o MPOG. O 

IV Fórum ocorreu nos dias 3 e 4 de novembro de 2014 na Fiocruz com o tema: “A 

construção da integralidade da saúde do servidor do SIASS”, contando com palestras 

temáticas e minicursos. Esse fórum foi precedido por um encontro temático preparatório 

em agosto, sediado também na Fiocruz, no qual foi proferida a palestra “Integralidade e 

saúde do trabalhador” e foram apresentadas as experiências recentes na construção da 

integralidade das unidades da UFRJ, UFF e UFRRJ. 

Nesse IV fórum não houve a presença da representação do MPOG/DESAP, mesmo 

tendo sido oficialmente convidado. Esses espaços, como já apontado, vêm ao longo do 

tempo se constituindo na prática em lócus de formação, troca efetiva e valorização de 

experiências profissionais e compartilhamento solidário de desafios na construção e no agir 

cotidianos. 
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Depois dessa descrição, que incluiu também algumas análises do processo histórico, 

retomamos referências específicas que ampliarão a base para uma atual análise.  

Em maio de 2011, no IV Congresso do Conselho Nacional de Secretários de Estado 

de Administração de Gestão Pública (IV Congresso Consad), Sérgio Carneiro, então diretor 

do Departamento de Saúde, Previdência e Benefícios (DESAP) da Secretaria de Recursos 

Humanos (SRH) do MPOG, apresentou um painel sobre a PASS. Nesse painel, 

caracterizou a mesma como sendo uma política transversal de gestão de pessoas entre os 

diferentes órgãos da APF, com diretrizes centrais, mas com implantação desconcentrada 

nos estados e no distrito federal. 

No transcurso da apresentação, explicitou as peculiaridades do trabalho público que 

tendem a influir na saúde do servidor. Destacou situações vinculadas com três 

características: internas, como diversidade de cargos e atividades; estabilidade no emprego 

associada a mudanças políticas no aparelho estatal, às vezes antagônica; exigências de 

produtividade e eficiência com uso de parâmetros do setor privado; diversidade de extratos 

sociais dos servidores que ingressam via concurso. São características externas: questões 

relativas ao controle e interferência de órgãos de comunicação de massa e imagem negativa 

do funcionalismo público na sociedade. Um terceiro grupo seria constituído pelos conflitos 

tanto entre exigências burocráticas e demandas políticas, bem como entre poderes 

burocrático, técnico e político (CARNEIRO, 2011, p. 2).  

Ainda nesse trabalho e contexto, Carneiro afirmou que: 

As questões relativas à saúde do servidor dizem respeito à política de gestão de 

pessoas, não é uma ação de saúde do Estado promotor de políticas públicas e sim 

uma ação do Estado empregador que tem responsabilidades trabalhistas para com 

seus empregados, embora seja conveniente incorporar diretrizes, práticas e 

concepções de saúde pública, principalmente aquelas referentes à área de saúde 

do trabalhador (idem). 

E apontou três dificuldades iniciais na implantação do novo paradigma proposto 

pelo PASS:  

(...) as resistências de técnicos vinculados a estruturas contrárias às políticas 

transversais de recursos humanos, a falta de envolvimento de alguns gestores 

com as questões de saúde do servidor e o temor da perda de identidade e do 

serviço prestado com o estabelecimento de procedimentos padronizados e de 

acordos de cooperação (ibidem, p. 17). 

Como elementos facilitadores, Carneiro listou o compartilhamento de 

responsabilidades, o diálogo com os mais diferentes interlocutores e, sobretudo, o 

comprometimento da equipe técnica interna do próprio DESAP. Sobre os acordos de 

cooperação técnica, ressaltou que esse processo possibilitou o atendimento a vários órgãos 

com o mesmo quantitativo de recursos humanos. Cabe ressaltar que tal afirmativa se 
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contrapõe aos resultados da investigação realizada por Andrade (2009), que identificou o 

item de recursos humanos como ponto crítico.  

O estudo de Andrade (2009) sobre o processo de implementação da Política de 

Atenção à Saúde do Trabalhador em duas instituições públicas federais do município do 

Rio de Janeiro ocorreu em período anterior à oficialização e regulamentação da 

PASS/SIASS. A autora analisou discursos de gestores, gerentes locais e representantes de 

trabalhadores sobre essa política, tendo como referência principal a proposta para Política 

Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador (PNSST), com raízes no conceito de Saúde 

do Trabalhador, bem como diretrizes nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), Lei 

n.º 8.080/1990.  

A autora utilizou como matriz de análise o modelo de Sistema Integral de Saúde 

do Trabalhador (SIST) para instituições públicas, proposto por Machado et al. (2006). 

Concluiu que há indícios de alinhamento com a PNSST, porém ainda longe de garantir 

alcançar efetivamente direitos à saúde no trabalho para o servidor. Andrade ressaltou que, 

no entanto, os serviços analisados têm visão da necessidade de mudanças de ações 

fragmentadas para o conceito de visão mais integral da saúde no trabalho. Apontou como 

um elemento limitador a presença da hierarquização a partir de uma base racionalizadora 

calcada na gestão política de seguridade e a dificuldade de que os trabalhadores tomem 

para si a corresponsabilidade na construção de um modelo de promoção da sua saúde e das 

suas condições de trabalho. Outros pontos críticos sinalizados pela autora seriam a falta de 

orçamento, o reduzido tamanho das equipes e entraves políticos e administrativos. 

O documento da PNSST citado acima e referência de Andrade (2009) foi 

elaborado para consulta pública a partir de oficialização através de Portaria Interministerial 

n.° 800 de 30/05/2005 pelo Grupo Executivo Interministerial de Saúde do Trabalhador 

(GEISAT). Esse grupo foi instituído em 1993 por representantes do Ministério da 

Previdência Social (MPS), Ministério da Saúde (MS) e Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE) considerando a necessidade de integrar as ações de saúde e trabalho desenvolvidas 

pelas três instituições, voltadas para o atendimento das demandas referentes à questão da 

saúde do trabalhador.  

Esse documento foi também fruto de pressões de profissionais e representantes da 

sociedade civil. Nele foram definidas diretrizes e responsabilidades institucionais, gestão e 

controle social com o objetivo de orientar os planos de trabalho tendo como princípio a 

saúde integral do trabalhador, que invoca o direito à saúde no seu sentido irrestrito de 

cidadania plena, traduzindo-se na prática em ações que incluem a promoção, prevenção e 
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assistência a serem executadas de forma integrada e sempre através de uma abordagem 

interdisciplinar e intersetorial (PNSST, 2004).  

Em 2009, Felix, Andrade e Vasconcellos, refletindo sobre o papel do Estado 

empregador, ou seja, o Estado brasileiro como patrão, e as relações de saúde e trabalho no 

serviço público federal inseridas na proposta de construção institucional do SIASS, lançam 

a hipótese de que suas ações carecem de uma base conceitual e organizacional consistente. 

No artigo, os autores realizaram: revisão bibliográfica e documental do percurso histórico 

do Estado sobre a questão da saúde dos servidores desde os anos 1930 com a criação do 

Departamento de Administração do Serviço Público (DASP) até a atual proposta do 

SIASS; pesquisa sobre a adesão do Estado brasileiro às resoluções da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) que tratam das relações saúde-trabalho, aí incluídas o 

trabalhador do serviço público; e pesquisa sobre influências no SIASS das iniciativas das 

políticas públicas de saúde após o marco legal do SUS com os desdobramentos das três 

conferências de Saúde do Trabalhador e da possibilidade de controle social. Demarcaram 

as “aproximações e os distanciamentos entre políticas públicas voltadas para os 

trabalhadores em geral e aquelas voltadas para os trabalhadores em particular, no caso, os 

servidores públicos federais” (ibidem, p. 3).  

Os autores observaram que a atuação do Estado no papel de empregador é 

precária, havendo um posicionamento embrionário no campo das relações saúde- trabalho 

com um arcabouço jurídico contemplando ações desarticuladas e fragmentadas e uma 

carência de base conceitual. Para além disso, destacaram um retrocesso conceitual histórico 

e persistente na adoção de modelos com raízes na saúde ocupacional e problematizaram 

mais detalhadamente as questões relativas à participação do servidor público e de sua 

representação no protagonismo do processo de implantação, e consequente 

desenvolvimento de instrumentos e ações que garantissem melhoria na relação saúde-

trabalho no SIASS. 

Existe um distanciamento do servidor público na relação saúde-trabalho entre 

atuar em prol de garantias efetivas de direitos à sua saúde no trabalho e sua 

capacidade de perceber diferenças na condução das políticas que vão garanti-las, 

a ponto de influenciá-las a seu favor (...) Além disso, a possibilidade de 

participação efetiva, caracterizada como um controle social dos servidores, à 

moda do SUS, é potencialmente uma ameaça à gestão em todos os níveis da 

máquina administrativa do Estado. (...) Não se percebe um empowerment do 

servidor público, sujeito e detentor de sua saúde e validador das condições no 

trabalho (ibidem, p. 32). 

Já Cavalcanti (2011) nos traz reflexões sobre a PASS/SIASS listando alguns 

limitadores que talvez ainda possam ser considerados centrais: desconhecimento da PASS 

por parte dos servidores públicos de uma forma geral; a conjuntura incipiente da 

articulação e da participação de organizações dos trabalhadores; priorização das práticas 
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periciais médicas para controle de absentismo/aposentadorias por invalidez; e práticas 

assistenciais inseridas no paradigma da medicina do trabalho. Diante disso, para essa 

autora, há risco de “refratariedade institucional” da saúde nessa agenda pública.  

A autora segue apontando algumas pistas desafiadoras a serem desveladas para 

efetivação e desenvolvimento dessa política, das quais destacamos: desarticulação entre 

poder público, trabalhadores e sindicatos em relação à prevenção de doenças e acidentes de 

trabalho e na garantia de melhores condições de trabalho; privatização da assistência à 

saúde do servidor através do incentivo aos planos de saúde na concessão de serviços; 

criação de comissões de saúde do trabalhador nos locais de trabalho dos servidores 

públicos com plena participação do trabalhador, inclusive dos terceirizados; implementação 

de um sistema de informações que tenha como objetivo a adoção de medidas preventivas. 

Em ensaio crítico sobre o processo de construção da política de saúde do 

trabalhador no Brasil para o setor público, Andrade, Martins e Machado (2012), tendo 

como uma das bases conceituais a avaliação de políticas de saúde de Viana e Baptista 

(2009) apresentam em seus resultados alinhamento com a tese de que a formulação e 

implementação de políticas públicas é um espaço de luta ideológica com reflexos nas 

agendas públicas e na relação do Estado com a sociedade. No ensaio crítico, os autores 

tecem considerações específicas destacando que para ser realizada uma análise do processo 

de implementação da PASS é necessário, entre outras questões, acompanhar a estruturação 

do apoio e a disposição dos trabalhadores em participar, bem como sua mobilização social 

(ibidem, p. 14). 

Souza e Reis (2013) realizaram estudo com o objetivo de compreender, a partir da 

ótica de servidores representantes de sete instituições públicas, como são percebidas as 

políticas de saúde do trabalhador do serviço público de uma região da Bahia e se as 

produções e ações alcançavam os servidores das esferas municipal, estadual e federal. 

Entre outras conclusões, foram constatadas: a existência de ações no âmbito do 

funcionalismo público federal, ou seja, ações da PASS/SIASS, mas as mesmas não 

alcançavam os servidores pesquisados; que a política interna em saúde do trabalhador nas 

instituições públicas pesquisadas não existe ou está num estado embrionário; e a 

investigação permitiu aumentar a percepção sobre a implantação da política de saúde do 

trabalhador na região.  

Assunção (2012) afirma que um dos eixos do SIASS, o da Promoção da Saúde, e 

sua especial vertente de Promoção da Saúde no Local de Trabalho (PSLT), tem emergido e 

se referenciado com especial destaque e importância, contribuindo para um tensionamento 

positivo na implementação da PASS. A autora utilizou como referência para a assertiva os 
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objetivos que caracterizam a PSLT como parte do esforço combinado, apesar de tenso, 

entre governo, trabalhadores e sociedade para melhorar a saúde e o bem-estar dos 

trabalhadores, que pode ser alcançado por meio de iniciativas articuladas com os objetivos: 

melhorar a organização do trabalho; incentivar a participação dos trabalhadores em 

atividades saudáveis; possibilitar escolhas saudáveis, e promover o desenvolvimento 

pessoal (PSLT OMS, 2010). 

Diante do descrito acima, entendemos como relevante dar continuidade à análise 

do processo de implementação da proposta da PASS/SIASS. Consideramos, assim como 

Andrade (2009), que os conhecimentos e percepções dos atores envolvidos, em todos os 

níveis, tendem a determinar a configuração de modelos diferenciados de atuação que 

podem facilitar ou dificultar a aplicação do modelo de atenção integral à saúde do 

trabalhador conforme preconizado pela Política Nacional de Segurança e Saúde no 

Trabalho e pela Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora. 

O interesse pelo tema deve-se, em primeiro lugar, à minha experiência pessoal no 

campo da saúde do servidor público federal, pois tenho atuado mais diretamente na UFF 

nessa área desde 2000. O que me trouxe até aqui foram algumas inquietações tanto sobre 

em que bases, ou seja, a partir de quais concepções da relação saúde-trabalho, as práticas 

cotidianas são atualmente desenvolvidas pelos meus pares, bem como seu vínculo com os 

eixos da PASS. Ao aprofundar tais inquietações, tentando compreendê-las, julgo contribuir 

na construção de um impacto positivo para a saúde dos servidores públicos federais. Cabe 

ainda destacar que o estado da arte mostra que são escassos os estudos acadêmicos 

disponíveis sobre o tema, o que justifica a relevância da investigação proposta. 

Assim, esta pesquisa tem como objetivo geral realizar uma análise da 

implementação da PASS/SIASS no estado do Rio de Janeiro, com foco na equipe 

multiprofissional. 

 São objetivos específicos: 

1. Identificar conhecimentos e concepções dos profissionais da equipe 

multiprofissional sobre as bases conceituais da PASS/SIASS;  

2. Identificar conhecimentos e concepções dos profissionais da equipe sobre os 

objetivos e ações do PASS em relação aos três princípios básicos: 

promoção/vigilância, perícia e assistência, bem como sua inter-relação;  

3. Identificar possíveis pontos de tensão na implementação da PASS a partir 

das experiências dos profissionais; 
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4. Identificar as possíveis relações estabelecidas por esses trabalhadores entre o 

PASS e a PNSST e a PNSTT. 
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5 – REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

As políticas públicas
20

 vêm sendo alvo de análises e estudos que privilegiam 

reflexões e olhares específicos sobre determinados momentos de elaboração e execução, 

denominados estágios ou fases da política. Baptista e Rezende (2011), sem a intenção de 

esgotar o debate sobre o assunto, traçaram um caminho para auxiliar a compreensão das 

potencialidades e limites desses modelos analíticos, pautados no entendimento da 

construção histórica dessa divisão do processo político em etapas. Para as autoras, esse 

processo teve início nos séculos XIX e XX, simultaneamente à construção do próprio 

campo da análise, inserido, por sua vez, em um contexto racionalizador do Estado 

fundamentado nas leis das ciências naturais. No pós-segunda guerra, privilegiou-se como 

referências a redução de risco e a ampliação de certezas. 

Pesquisadores precursores desse enfoque nas décadas de 30 e 40, como Harold 

Lasswell, propuseram uma abordagem unificando as áreas de conhecimento da sociologia, 

psicologia, administração e ciência política. Posteriormente, essa abordagem foi 

modificada por Simon, que incluiu outros elementos como escolhas humanas e tomadas de 

decisões administrativas na especificação de problemas organizacionais, e é dividida em 

três fases: inteligência, desenho e escolhas. 

Mais tarde, Lasswell, mantendo a noção de desenvolvimento lógico e linear restrita 

ao âmbito governamental, expandiu para sete estágios: informação, promoção, prescrição, 

invocação, aplicação, término e avaliação. Esse modelo foi alvo de críticas, em especial as 

que apontaram o viés restritivo da política pública nos limites do aparelho estatal. Um dos 

principais críticos ao caráter racional, administrativo e funcional com etapas estanquizadas 

foi Lindblom, que apontou a necessidade de uma análise que considerasse o poder e a 

interação entre as fases. Destacou que “o processo político e decisório é um processo 

interativo e complexo sem início ou fim” (LINDBLON apud BAPTISTA; REZENDE, 

2011, p. 140). Na década de 70, ainda sem rupturas à abordagem de Lasswell, agregaram-

se novas críticas à linearidade ou noção de ciclo definido quando Brewer introduziu a ideia 

de ciclo contínuo.  

O quadro elaborado por Baptista e Rezende (2011, p. 141) sintetiza essas mudanças. 

 

                                                           
20

 Para Bobbio, Matteucci e Pasquino (1995), a política pública é definida por um conjunto de disposições, 

medidas e procedimentos que traduzem a orientação política do Estado e regulam as atividades 

governamentais relacionadas às tarefas de interesse público, atuando e influindo sobre as realidades 

econômica, social e ambiental; podem variar de acordo com o grau de diversificação da economia, com a 

natureza do regime social, com a visão que os governantes têm do papel do Estado no conjunto da sociedade 

e com o nível de atuação dos diferentes grupos sociais, partidos, sindicatos, associação de classe e outras 

formas de organização da sociedade (VIANNA; BAPTISTA, 2009, p. 60). 
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Figura 1 

 

Nos anos 90, Howlett e Ramesh, a partir do modelo denominado “Improvement 

model”, trouxeram sistematizações para as fases processuais da política pública 

estabelecendo a ideia de fluxo contínuo, que é a perspectiva mais utilizada nas análises 

contemporâneas (ibidem, p. 142). 
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Figura 2 

  

São apontadas vantagens dessa perspectiva, como a percepção da existência de 

momentos e especificidades no processo de sua construção, ampliando o conhecimento e a 

possibilidade de intervenção. As desvantagens, mesmo com o olhar cuidadoso de analistas, 

são descritas como a inevitável fragmentação, tratamento estanque, previsibilidade, bem 

como neutralidade. Nesse modelo de ciclo contínuo que utilizaremos como referencial para 

a pesquisa empírica após as fases de montagem da agenda e da formulação da política e 

tomada de decisão, temos a fase / momento de implementação. 

Vianna e Baptista (2009) também refletem sobre a ideia de ciclo da política em suas 

fases de formulação e tomada de decisão e sua relação com a fase de implementação: 

Dificilmente todas as decisões relevantes são tomadas durante as fases de 

formulação e tomada de decisão, isso porque muitas definições envolvem 

conflitos, negociações e compromissos com interesses antagônicos; outras 

resoluções só podem ser tomadas quando todos os fatos estão à disposição dos 

implementadores (muitas vezes há falta de informação sobre os processos 

envolvidos); por fim, no processo de formulação e decisão ainda há 

conhecimento limitado sobre o impacto efetivo das novas medidas propostas. Por 

essas e outras razões, muitas decisões são adiadas para a fase de implementação, 

o que também, para os analistas, traz prejuízos para o desenvolvimento de uma 

política (ibidem, p. 68)  

A implementação, objeto dessa investigação, pode ser definida como “o momento 

de colocar uma determinada solução em prática”, e envolve um conjunto de sistemas 

compostos pelo sistema gerencial e decisório, de informação, agentes implementadores da 

política, logísticos e operacionais (recursos materiais e financeiros), todos esses 

considerados estratégicos (BAPTISTA; REZENDE, 2011, p. 149).  

Nesse contexto de convergência não se deve concluir que esta seria uma fase 

administrativa e sim “(...) como o momento crucial no ciclo da política, isto porque nesta 

fase novas formulações podem ser feitas e decisões tomadas na fase anterior podem ser 



115 

 

modificadas ou mesmo rejeitadas, alterando inclusive o argumento principal da própria 

política” (VIANNA; BAPTISTA, 2009, p. 68).  

Ao contrário do enfoque top-down que pressupõe um controle total central por parte 

dos formuladores da política, ou do bottom-up, que atribui esse poder ao nível concreto de 

sua execução, optamos por aplicar uma abordagem multicausal que envolve múltiplos 

atores, estratégias e interesses capazes de modificar, impactar e até mesmo colocar em 

xeque a própria política previamente formulada.  

A implementação pode ser comparada a um jogo em que uma autoridade central 

busca convencer outros agentes a colocar em prática os planos previamente formulados. As 

negociações então estabelecidas através de mecanismos de aceitação, neutralidade ou 

rejeição por parte dos agentes implementadores vão determinar conflitos ou pactos e 

impactar a implementação. “Assim, o desafio é reconhecer a implementação como algo que 

não necessariamente se atrela a questões da política oficial, mas a aspectos políticos, 

culturais e sociais que permeiam as práticas” (ibidem, p. 151).  

Estendendo essa ideia para a pesquisa, tomamos como hipótese que as concepções e 

conhecimentos dos agentes implementadores da PASS/SIASS tendem a determinar 

configurações e práticas que poderão se aproximar ou não do modelo de atenção ao 

trabalhador preconizado pela PASS, pela PNSST e pela PNSTT. E, ainda, que as 

concepções e os conhecimentos das equipes multiprofissionais são influenciados pelas 

próprias características de sua composição, pela formação, capacitação e experiência 

profissional de seus membros, entre outros elementos. Assim, incorporo a pergunta crucial 

para a análise do momento de implementação sugerida por Baptista e Rezende (2011, p. 

153): “Os atores envolvidos na implementação estão de acordo e compreendem a política 

traçada?”. Pretendi agregar a esta pergunta, como questão inicial da minha investigação, a 

indagação sobre quais concepções das relações saúde-trabalho e seus diferentes enfoques já 

previamente delimitados teórico-conceitualmente para o campo poderiam se apresentar 

como referência para a política de saúde dos trabalhadores da APF. 

Assim, esse estudo se insere no campo das análises de políticas públicas, utilizando 

como grade analítica o modelo de ciclo da política proposto por Howlett e Ramesh (1995, 

apud BAPTISTA e REZENDE, 2011), e tendo como foco os agentes implementadores 

dessa política, cotejando os resultados com os princípios da PASS. Optamos pela 

metodologia qualitativa, capaz de responder a questões particulares principalmente por 

operar com percepções, valores, atitudes, conhecimentos e crenças, ou seja, 

correspondendo a um espaço mais profundo das relações. 
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Segundo Minayo e Deslandes (1996, p. 22), a pesquisa qualitativa emerge da 

impossibilidade de investigar e compreender, através apenas de dados estatísticos, alguns 

fenômenos ligados à percepção, intuição e subjetividade, estando direcionada para 

investigação de significados das relações humanas e em que suas ações são influenciadas 

pelas emoções e/ou sentimentos aflorados diante das situações vivenciadas no dia a dia. As 

ciências sociais preocupam-se com um nível de realidade que não pode ser quantificado, 

porém a autora alerta que os dados qualitativos e quantitativos não se opõem e sim se 

complementam, excluindo dicotomias e interagindo dinamicamente na abrangência da 

realidade.  

Dentre as correntes teóricas que balizam e influenciam a metodologia qualitativa 

nas ciências sociais
21

, o pensamento sistêmico pode ser uma forma de ver a realidade e 

articulá-la, fazendo enxergar as interações; subverte a mente compartimentalizada, 

buscando fazer as diferenças e as oposições se comunicarem. O método escolhido para o 

desenvolvimento dessa pesquisa foi o Estudo de Caso, que pode possibilitar compreender 

melhor a variedade de comportamentos e concepções subjetivas das pessoas.  

            Vários autores discorrem sobre o Estudo de Caso (BECKER, 1997; GOMES, 2008; 

KEEN, 2009). Becker (1997) destaca que o termo Estudo de Caso teve seu berço na 

abordagem biomédica, porém nas ciências sociais tem como propósito não só a 

compreensão abrangente de fenômenos amplos e variados de grupos, organizações 

institucionais e comunidades mas inclui a busca de desenvolvimento  teóricos gerais sobre 

regularidade de processo e estrutura sociais. O método possibilita aquisição de 

conhecimento intenso do fenômeno com exploração intensa de um único caso. Ainda 

segundo este autor nos objetivos do Estudo de Caso é citada a importância da preparação 

para lidar com um leque de problemas teóricos e descritivos valendo-se da incorporação 

desses variados fenômenos nas observações e na relevância teórica no relato do grupo. O 

Estudo de Caso pode pressupor uma meta abrangente e que, mesmo não alcançada, tem 

consequências importantes e úteis, ou seja, pode dinamicamente preparar o investigador 

para lidar com descobertas inesperadas e exigir uma reorientação do estudo à luz de tais 

situações, levando-o a considerar múltiplas inter-relações dos fenômenos que observa. 

“Evita que se façam pressuposições que podem se revelar incorretas sobre questões que são 

relevantes, ainda que tangenciais, para os seus interesses principais. Os fatos em si servem 

como guias para as pressuposições” (ibidem, p. 119). 

Keen (2009) destaca que esse tipo de método pode ter como abordagem o estudo 

empírico da implementação de políticas:  

                                                           
21

 Sobre essas correntes ver: A pesquisa qualitativa, in: MINAYO; DESLANDES (1996, p. 21-25). 
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Estudos avaliativos empíricos estão centrados na atribuição de um valor à 

mudança de uma intervenção ou política. As evidências empíricas são usadas 

para ajudar as equipes a formarem julgamentos sobre a propriedade de uma 

intervenção e se os resultados e desfecho dela são justificados por seus “inputs” e 

processos. Perguntar aos participantes sobre suas experiências e observá-los em 

reuniões e em outros ambientes de trabalho pode oferecer dados ricos para relatos 

descritivos e explicativos subsequentes (ibidem, p. 128).  

Dando continuidade nesse contexto, é afirmado que os estudos de caso se 

apresentam também como relevantes quando uma mudança política estiver ocorrendo 

desorganizadamente em relação ao mundo real e quando for importante a compreensão do 

desfecho de medidas intervencionistas, pois muitas intervenções dependem do perfil e do 

grau de envolvimento de várias partes e atores interessados, bem como da inter-relação 

tanto em seu caráter colaborativo como conflituoso (idem).  

Esse autor destaca a importância da seleção detalhada de sítios de pesquisa para a 

busca de probabilidade na produção de respostas principais da pesquisa levando em 

consideração o fato de nunca ser possível estudar todos os ângulos de uma atividade ou 

sítio, ou seja, o ideal seria se aproximar de um recorte mais adequado ao objeto da 

pesquisa. Geralmente, os estudos de caso que investigam a implementação de políticas 

podem ter caráter prospectivo em um determinado período de tempo, sendo iniciado com a 

identificação de perguntas (roteiro) que normalmente emergem de reflexões, 

questionamentos, interesses e experiências prévias a respeito dessa nova política. Enfim, 

problematizando não só os efeitos desejados ou indesejados, mas também além dos 

aspectos e das relações importantes que afetam o desfecho como um todo.  

Para a pesquisa em pauta, abordei duas unidades de saúde do SIASS, lócus 

operacionalizador da PASS no Estado do Rio de Janeiro, sendo uma dessas implantada em 

órgão do Ministério da Saúde e atuando no momento com profissionais desse ministério, e 

outra implantada em órgão do Ministério da Previdência Social – Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS). Tal escolha se justifica porque, como hipótese complementar, tendo 

em vista tanto as diferenças no processo de inserção histórico-política quanto as atuais 

competências delimitadas legalmente frente às relações saúde e trabalho para os dois 

ministérios, pressupomos que encontraremos concepções que se diferenciem ou se 

assemelhem, ou talvez se apresentem com algum caráter complementar.  

Foi excluída a unidade do SIASS onde a pesquisadora atua, com o fim de evitar 

uma suposta intenção dos entrevistados de corresponder às expectativas desta (embora 

estejamos cientes da possibilidade de tal fato ocorrer mesmo em outras unidades). Não 

houve a intenção de generalização dos resultados, mas sim utilizá-los como elemento 

facilitador de compreensão de uma questão maior, qual seja, o potencial de 
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interferência/transformação dos conhecimentos de determinados sujeitos/atores na 

efetividade da implementação da PASS. 

A principal técnica de coleta de dados utilizada na pesquisa foi a entrevista em sua 

modalidade semiestruturada. Segundo Minayo (2010, p. 261), a entrevista é acima de tudo 

uma conversa a dois, ou entre vários interlocutores, realizada por iniciativa do 

entrevistador, destinada a construir informações pertinentes para um objeto de pesquisa, e 

com abordagem pelo entrevistador de temas igualmente pertinentes tendo em vista esse 

objetivo. A modalidade de entrevista semiestruturada é apontada como diferindo somente 

em grau em relação à não estruturada e por obedecer a um roteiro com questões 

sequenciadas facilita a abordagem assegurando de certa forma que os pressupostos iniciais 

serão cobertos. No entanto, na pesquisa houve espaço para comentários gerais dos 

entrevistados, bem como a atenção e um olhar cuidadoso para explorar estruturas 

relevantes como documentos específicos das unidades, observação do local e das condições 

de trabalho da equipe, de reunião de equipe da realização de ações específicas.  

O roteiro previamente estabelecido para pesquisa foi separado em três segmentos 

específicos, sendo o primeiro de identificação geral da unidade com quatro itens básicos, o 

segundo com a descrição preliminar de dados gerais do entrevistado contando com oito 

itens e o roteiro semiestruturado com 19 itens (anexo 14). A entrevista foi aplicada a todos 

os profissionais da equipe multiprofissional das duas unidades do SIASS após explicitação 

dos objetivos da pesquisa e concordância e assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE, anexo 15) de acordo com a resolução n.° 466 de 12/12/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) sobre ética em pesquisa envolvendo seres humanos.  

Foi também utilizada a técnica de observação participante, o que de certo modo 

enriqueceu a proposta, pois pela sua importância na pesquisa qualitativa é apontada por 

autores como um método em si mesmo. Segundo Minayo (ibidem, p. 275), Malinowski, 

antropólogo clássico, “valoriza o processo de observação direta, distinguindo-o dos outros 

momentos do trabalho de campo, como os de depoimentos dos entrevistados e dos de 

interpretações e inferências do pesquisador”. 

A proposta de análise dos dados obtidos foi a análise de conteúdo, que teve seu 

berço nos EUA na primeira metade do século XX através de um enfoque quantitativo, 

porém historicamente tem oscilado entre o rigor da suposta objetividade dos números e a 

fecundidade da subjetividade. Bardin conceitua análise de conteúdo: 

Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
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relativos às condições de produção / recepção destas mensagens (BARDIN, 1979 

apud MINAYO, 2010). 

No nosso contexto de pesquisa, privilegiamos a análise temática que tem como 

conceito central o tema, ou seja, os núcleos de sentido que compõem um texto (semelhança 

temática) após cumpridas as etapas de identificação de unidades de registro e de contexto, 

bem como de categorizações criadas a posteriori, seguindo as etapas de inferência e 

interpretação. 
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6 – RESULTADOS 

Neste capítulo descreveremos os campos, apontando sua vinculação institucional e 

traçando o perfil das equipes que atuam nas duas unidades do SIASS. Em seguida, 

apresentaremos e discutiremos os resultados da pesquisa. 

 

6.1 – Descrição dos campos 

A atividade de campo desta pesquisa foi realizada durante os meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2014 em duas unidades do SIASS, situadas no Estado do Rio de 

Janeiro, sendo uma no âmbito do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), instância 

vinculada ao Ministério da Previdência Social (MPS), e a outra vinculada a órgão 

descentralizado do Ministério da Saúde (MS). Para uma primeira aproximação no campo, 

foram realizados contatos formais com os gestores administrativos dos órgãos, instância 

máxima local, através de documentos oficiais que apresentaram a pesquisadora, a 

instituição proponente, os objetivos da pesquisa e o documento de aprovação do Conselho 

de Ensino e Pesquisa (CEP).  

Houve aceitação oficial e de uma forma geral boa receptividade pelos gestores 

administrativos, que nos remeteram aos responsáveis diretos das ações. Em uma das 

unidades, houve explicitação da preocupação com os desdobramentos e resultados da 

pesquisa, pois poderiam envolver possíveis esclarecimentos e respostas à estrutura 

hierárquica superior, o que gerou um ponto de tensão e retardou a coleta dos dados. Porém, 

a situação foi resolvida sem maiores conflitos. Tal situação nos remete à reflexão sobre a 

autonomia administrativa de órgãos descentralizados operacionais das políticas públicas de 

saúde e previdência social, ou seja, autonomia da própria unidade em si como órgão 

público. Em nosso entendimento, como ente público operacional de políticas públicas, suas 

ações são também passíveis de análise acadêmica no sentido de contribuir para o 

desenvolvimento e crescimento de cunho científico, social e inovador.  

Após essa etapa inicial, realizamos para os profissionais de saúde uma explanação 

direta e detalhada sobre os objetivos da pesquisa e, por solicitação destes, a apresentação 

do roteiro. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com todos os profissionais da 

equipe multiprofissional de saúde que concordaram em participar e assinaram o TCLE. Foi 

também realizada, a convite das unidades, observação de algumas atividades e de uma 

reunião de equipe vinculada à unidade do Ministério da Saúde (MS). 

Todo trabalho de campo se desenvolveu de forma tranquila, não sendo observados 

constrangimentos em relação ao assunto abordado. As entrevistas ocorreram 

individualmente nos espaços de trabalho dos entrevistados, nas suas salas de atendimento. 
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Por opção dos participantes, foi realizado agendamento prévio com a pesquisadora e os 

encontros foram cumpridos na íntegra. Em função das entrevistas terem ocorrido em local e 

durante horário de trabalho, tivemos algumas pequenas interrupções, no entanto, sem 

interferir na abordagem e no entendimento das respostas. A maioria das entrevistas foi 

gravada. Dois participantes autorizaram a entrevista, porém, não permitiram gravação. As 

entrevistas tiveram em média duração média de uma hora e posteriormente foram 

transcritas por empresa especializada. 

6.1.1 – Unidade SIASS do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS 

Iniciaremos a descrição dos campos pela unidade do INSS, de agora em diante 

denominada de U-SIASS A. Também situaremos sua vinculação institucional através de 

apresentação dos organogramas do MPS e do INSS:  
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Organograma 3: 

MPS atual – U-SIASS A 

 

(Fonte: <www.mpas.gov.br> Acesso em: 24 de novembro de 2014.) 

http://www.mpas.gov.br/
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Organograma 4:  

INSS 

 

(Fonte: <www.mpas.gov.br/inss> Acesso em: 24 de novembro de 2014. A estrutura regimental do INSS foi 

atualizada através do Decreto n.º 7.556/2011 de 24/8/2011.) 

http://www.mpas.gov.br/inss%3e%20A
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Em 13 de junho de 2013, foi publicada pela presidência do INSS (DOU de 

14/6/2013) a Resolução n.° 312, que, entre outros considerandos, faz citação a NOSS e ao 

programa de saúde e qualidade de vida no trabalho (Resolução Interna n.º 272/ 2013), 

dispondo assim sobre os procedimentos de criação, instalação e funcionamento das 

unidades do SIASS no âmbito do INSS.  

Embora não esteja evidenciado no organograma, as unidades do SIASS do INSS se 

subordinam a uma gerência executiva (GEX) via gestão de pessoas. 

Apesar das entrevistas serem destinadas apenas aos oito profissionais de nível 

superior da U-SIASS A, tivemos a contribuição de cinco servidores administrativos através 

de relatos espontâneos que foram incorporados à análise. Um profissional de nível técnico 

contribuiu com depoimento espontâneo para o resgate histórico das ações de prevenção 

voltadas aos servidores do INSS, que já vinham se desenvolvendo desde a década de 90. 

O perfil dos participantes entrevistados mostra três do sexo masculino, cinco do 

sexo feminino, com idades variadas, sendo a mínima de 34 e a máxima de 62 anos, com 

cinco na faixa etária de 30 a 40 anos, com média de 45 anos. Em relação à escolaridade, 

todos possuem nível superior completo, sendo assim distribuídos nos cargos: quatro 

médicos peritos, duas assistentes sociais, uma psicóloga e uma profissional de outra 

categoria profissional. Os quatro médicos peritos possuem pós-graduação em 

especialidades clínicas, sendo que apenas um com pós-graduação em medicina do trabalho. 

Do restante da equipe, somente uma das A.S. tem pós-graduação em saúde do trabalhador 

há dois anos. 

Quanto ao tempo de exercício na função, houve uma grande variação, sendo o 

mínimo de quatro anos e o máximo de 38 anos, com média de 15 anos, sendo cinco 

profissionais com menos de 10 anos no cargo. O tempo de atuação direta no SIASS é em 

média bem curto (um ano e sete meses) variando de sete meses a três anos. Tivemos 

dificuldade de obter informações sobre o perfil da equipe antes da criação do SIASS. 

Na U-SIASS em questão, as ações de atenção pericial ao servidor são executadas 

pelos médicos peritos; a psicóloga e as assistentes sociais participam apenas por solicitação 

desses peritos para emissão de parecer. Todos os médicos peritos estão lotados na Seção de 

Saúde do Trabalhador (SST), instância responsável diretamente por ações periciais para 

fins de benefícios aos trabalhadores do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). A 

psicóloga atua também nas atividades de treinamento para servidores e uma das assistentes 

sociais atuava junto à gestão de pessoas buscando uma articulação e interface. A seção SST 

está vinculada administrativamente à Seção Operacional de Gestão de pessoas (SOGP) da 
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Gerência Executiva (GEX). Porém, essa mesma seção (SST) se reporta tecnicamente à 

Diretoria de Saúde do Trabalhador (DIRSAT), instância central (ver organograma) via 

superintendência regional sediada em Minas Gerais. Alguns médicos peritos dividem sua 

carga horária de trabalho com ações periciais para os servidores federais e para os 

trabalhadores do RGPS, inclusive operando os dois sistemas: o Módulo Perícia do Servidor 

SIAPE-Saúde e o Sistema Administrativo de Benefício por Incapacidade (SABI) do RGPS. 

Essa situação revela a dicotomização não só na indefinição de competência de gestão como 

na atividade de perícia em saúde, em especial do ato médico pericial. Situação reforçada 

pelo depoimento espontâneo de um componente da equipe: 

Então, nós temos, veja bem, uma subordinação, que o SIASS é subordinado ao 

Recursos Humanos do Ministério do Planejamento e aí, por dicotomização, 

digamos assim, cada regional, o representante do Recursos Humanos nessa 

instituição, também está subordinado ao Recursos Humanos do Ministério do 

Planejamento Orçamento e Gestão. Agora, então, o SIASS... então, fica uma 

coisa meio esquisita, mas nós, como médicos, respondemos diretamente à chefia 

do SST, que é da perícia médica, que é do setor de benefício, entendeu? Que é 

próprio do INSS que não tem nada a ver com Ministério do Planejamento, 

benefício. Então, no mesmo momento que eu sou subordinado ao (RH), quando 

médico do SIASS, eu sou subordinado à chefia do SST, que não tem nada a ver 

com Recursos Humanos e sim com o Ministério da Previdência e Assistência 

Social na sua autarquia INSS (Médico Perito). 

Tal situação diverge do discurso à época do gestor central Sergio Carneiro, então 

diretor do DESAP/MPOG em 2011, citado no Capítulo 4, que afirmava serem as questões 

relativas à Saúde do servidor de responsabilidade da política de gestão de pessoas. No 

entanto, em relatório de 2010, o grupo para implantação das unidades do SIASS no Rio de 

Janeiro já se posicionavam de encontro a tal afirmação, propondo que as unidades do 

SIASS nas instituições fossem administrativamente ligadas à gestão máxima da instituição 

federal; “atuação em parceria (grifo nosso) com os setores de RH, de obras e de compras 

da instituição” (SIASS, GT implantação RJ, Relatório de diagnóstico dos setores de saúde 

do trabalhador no serviço público federal do RJ, 2010, p. 3).  

Na U-SIASS A, observamos que as ações são compartimentalizadas, sem pontos de 

contato e com subordinação administrativa a estruturas/locais diferenciadas, incluindo uma 

indefinição específica de gestão direta. Essa situação atual contribui substancialmente para 

a fragmentação das ações, apontando ainda certa dificuldade não só para o planejamento 

conjunto bem como o alcance da integração dos eixos da PASS. Podemos identificar tal 

situação na seguinte fala: 

“Eu percebo que esse tipo de sistema é interessantíssimo. Tanto pros servidores 

quanto pros profissionais que atuam. Possibilidade de trabalho, mas eu não sei 

onde tá o fio pra você puxar isso, pra isso ser estabelecido. Eu não sei. Não me 

foi colocado... A competência seria do (RH) ou seria do (SST)? Ou dos dois?... 

Não existe competência definida.” (A.S.) 
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Na U-SIASS A, as atividades diretas e específicas de atenção à saúde para o 

servidor, especificamente as de cunho de qualidade de vida no trabalho voltadas à 

prevenção, têm seu histórico vinculado à gestão de pessoas desde a década de 90 por 

iniciativa à época da equipe técnica local. As atividades eram direcionadas especificamente 

ao bem-estar corporal, reabilitação corporal, bem como práticas integrativas e 

complementares como shiatsu e acupuntura, porém com profissionais lotados 

provisoriamente e consequente rotatividade. Esse programa era denominado de Saúde do 

Servidor, ainda sem vinculação com a perícia, porém com intenção de aproximação, pois 

na época a atenção pericial médica ao servidor compartilhava o mesmo espaço físico. 

De 2004 a 2010, houve manutenção das atividades de bem-estar corporal, 

ampliação da equipe e das ações, pois foram incluídas, mesmo que de forma pontual, 

palestras específicas sobre agravos mais prevalentes e treinamento de primeiros socorros. 

Este perfil de ações desenvolvidas até 2010 nos remete às discussões e afirmações de Lacaz 

(2000), Ferreira e Mendes (2003) e Carneiro (2012) sobre os limites e desafios da QVT, 

ainda hegemonicamente como mecanismos de controle do trabalhador, sem foco nas 

relações sociais, na organização e condições de trabalho e permanecendo ainda inseridas 

numa cultura assistencialista. 

A publicação da Portaria n.° 296 de 9 de novembro de 2009 (DOU de 10/11/2009), 

que instituiu e aprovou o regimento interno e a estrutura organizacional do INSS, criou o 

Serviço de Qualidade de Vida do Servidor (artigo 91.°), vinculado à então Diretoria de 

Recursos Humanos, atual DGP, órgão seccional do INSS (ver n.° 10 no organograma 4). 

As competências do serviço são: 

I – planejar, orientar, supervisionar, acompanhar e avaliar a realização de ações 

de qualidade de vida e responsabilidade socioambiental; 

II – disseminar a Política de Qualidade de Vida e Responsabilidade 

Socioambiental; 

III – acompanhar as ações de promoção à saúde, prevenção de doenças e 

melhoria da qualidade de vida dos servidores na Administração Central e nas 

unidades descentralizadas; 

IV – firmar parcerias para realizar ações voltadas à sua área de atuação; e 

V – realizar estudos, pesquisas e acompanhar tendências para apresentar 

propostas com vistas à implantação de novos projetos. 

Essa publicação institucionalizou as ações de qualidade de vida e, de certa forma, 

buscou avançar num contexto de intersetorialidade, principalmente quando cita 

expressamente a realização de ações de responsabilidade socioambiental. Essa iniciativa 

permitiu assim a formalização local, através de atos descentralizados, pelas gerências 

executivas, para criação de equipes de saúde e qualidade de vida no trabalho vinculadas às 

Seções Operacionais de Gestão de pessoas (SOGP) em cada Gerência Executiva (GEX), 
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instância que administra diretamente as Agências da Previdência social (APS). Nesse 

sentido, com a estruturação formal das equipes de qualidade de vida no trabalho, a partir de 

2010, foram mantidas nessa unidade as ações antiestresse e posteriormente desenvolvidas 

outras ações. Entre elas, as atividades de campanhas informativas em acordo com o 

calendário do Ministério da Saúde. Toda a equipe de qualidade de vida no trabalho da 

unidade pesquisada realizou no ano de 2012 o curso de modalidade à distância de 

Qualidade de Vida no Trabalho promovido pelo MPOG/SIASS e operacionalizado pela 

Universidade de Brasília UNB / Instituto de Psicologia – ErgoPublic – Grupo de Estudos 

em Ergonomia aplicada ao setor público. Esse grupo acadêmico foi criado na UNB em 

2001 tendo como base conceitual a ergonomia da atividade
22

. Este curso teve como 

objetivo trazer um embasamento conceitual para o planejamento das atividades de QVT e 

foi oferecido a todos os órgãos, porém ainda com vagas restritas e operacionalizado com 

modalidade de ensino à distância. Os resultados foram apresentados no IV Encontro 

Nacional de Saúde do Servidor (ENASS) em outubro 2012 com principal objetivo de troca 

de experiências em nível nacional por todos das equipes de Unidade do SIASS. 

Atualmente a equipe de qualidade de vida no trabalho da Unidade do SIASS A, tem 

dado continuidade às ações de bem-estar corporal e práticas integrativas complementares. 

É também corresponsável pela supervisão técnica do Exame Médico Periódico dos 

servidores, além da implantação da denominada escuta técnica sensível descentralizada, 

com visitas nas APS. Esta atividade está vinculada ao programa de preparação para 

aposentadoria (PPA). 

Tanto a equipe de perícia em saúde quanto a equipe de qualidade de vida estão 

localizadas no mesmo prédio, porém em espaços físicos e salas diferenciadas e bem pouco 

adequadas e adaptadas para a operacionalização. Há intenção de reforma e estruturação de 

um espaço maior e com melhores condições de trabalho com a finalidade de abrigar toda a 

equipe multiprofissional desta unidade do SIASS. 

Para uma melhor visualização apresentamos a figura 3: U-SIASS A – INSS com as 

ações e suas vinculações:  

Figura 3 

                                                           
22

 O conceito de ergonomia da atividade surgiu na França e na Bélgica no final da Segunda Guerra Mundial 

na mesma época do surgimento oficial da ergonomia na Inglaterra. A ergonomia esteve claramente articulada 

com o movimento operário, buscando transformar as situações de trabalho e, em consequência, atender às 

demandas sindicais na perspectiva de promover a melhoria das condições de trabalho e garantir a saúde dos 

trabalhadores (FERREIRA, 2008, p. 90). 
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(Elaborada pela autora a partir de informações obtidas nas entrevistas.)  
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6.1.2 – Unidade do SIASS do Ministério da Saúde 

A unidade do SIASS situada em órgão do Ministério da Saúde será denominada U-

SIASS B. Apresentamos para fins de embasamento o organograma do Ministério 

atualizado pelo Decreto Lei n.° 8.065 de 2013 de 7 de agosto de 2013.  

Organograma 5 

Ministério da Saúde 

 

Nesse atual organograma não visualizamos em sua estrutura um órgão ou setor 

específico com competência direta voltada à gestão de pessoas e desenvolvimento dos 
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servidores do MS no tocante as relações saúde-trabalho dos servidores. O mais próximo 

está descrito na Secretaria Executiva, com um viés administrativo burocrático: 

No âmbito do MS, ela supervisiona e coordena as atividades relacionadas aos 

sistemas federais de planejamento e orçamento; de organização e modernização 

administrativa; de contabilidade; de administração financeira e de recursos 

humanos (grifo meu); de informação e informática; e de serviços gerais” e nos 

itens II e II do artigo 4.° da lei:  

Item II – Coordenar e apoiar as atividades relacionadas com os sistemas federais 

de organização e inovação institucional, de planejamento e de orçamento, de 

contabilidade, de administração financeira, de custos, de administração de 

pessoal, de administração patrimonial, de gestão documental e de serviços gerais, 

no Ministério da Saúde.  

Item III – Formular, elaborar e monitorar ações de desenvolvimento e 

capacitação de pessoas no Ministério da Saúde (fonte: WWW. portal 

saúde.gov.br). 

Porém, na U-SIASS B, em acordo com a observação em reunião do Programa de 

Melhoria de Qualidade de Vida do Servidor (PMQV) no SIASS, e também segundo um 

entrevistado existe uma vinculação formal à Secretaria Executiva: 

“Todos estão na Gestão de Pessoas, mas o PMQV é diferente do PASS, que é 

diferente do SIASS, da perícia... Porque o PMQV trabalha muito mais encostado 

com a questão da educação permanente do que os outros, a gente trabalha mais 

encostado com a cultura, mais encostado com lúdico... É SIASS, se entender 

saúde como eu tô te falando. É complicado nesse sentido.” (OCP) 

Tendo sido citada a educação permanente, cabe destacar algumas competências da 

SGTES (Secretaria da Gestão do Trabalho e Educação em Saúde), em especial: 

Promover a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde; 

elaborar e propor políticas de formação e desenvolvimento profissional para a 

área de saúde e acompanhar sua execução, e promover o desenvolvimento da 

Rede Observatório de Recursos Humanos em Saúde; participar da proposição e 

do acompanhamento da educação dos profissionais de saúde, da Política 

Nacional de Educação Permanente no SUS e no Ministério da Saúde (art.° 25-27, 

seção II – órgãos singulares, Lei n.° 8.065 de 7 de agosto de 2013). 

Em acordo com o organograma de 2013-2014, disponibilizado e apresentado 

abaixo, ações do SIASS estão vinculadas à gestão de pessoas, e estão subordinadas à gestão 

administrativa. As ações do SIASS estão no momento fragmentadas e sem uma 

coordenação específica. As atividades são perícia em saúde (perícia singular e perícia por 

junta médica, no organograma denominado perícia médica), atividades do programa de 

melhoria de qualidade de vida e ações de promoção/vigilância em saúde.  

Assim como ocorreu na U-SIASS A, tivemos dificuldade em obter informações 

sobre o perfil das equipes antes da criação do SIASS, pois não havia registros nem os 

entrevistados sabiam detalhes.  

Organograma 6 
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As atividades periciais da U-SIASS B têm como cobertura de ações os servidores 

lotados nos órgãos do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, bem como os servidores de 

22 órgãos federais conveniados através de acordo de cooperação. A perícia em saúde dessa 

unidade conta com 14 profissionais médicos investidos como peritos, quatro assistentes 

sociais e seis profissionais administrativos, num total de 24 profissionais. As assistentes 

sociais, com similaridades às da U-SIASS A, atuam principalmente a partir de solicitação 

de parecer dos médicos peritos, bem como entrevistas e orientações gerais e legais por 

demanda dos servidores. 

As ações de promoção e vigilância em saúde estão vinculadas ao setor denominado 

Programa de Atenção à Saúde do Servidor (PASS), desenvolvidas por equipe de saúde 

multiprofissional que foi lotada nesse setor já para atuar no SIASS:  

“Essa é a primeira questão que é complexa, porque essa equipe aqui foi fundada 

para trabalhar diretamente com o SIASS... mas era um projeto que não tinha um 

esqueleto, era o que você sabe fazer, e como a gente pode montar um setor, foi 

assim que surgiu a saúde do servidor aqui...” (A.S)  

O setor tem atualmente quatorze profissionais nas seguintes categorias: cinco 

médicos, cinco profissionais de enfermagem, uma psicóloga, dois assistentes sociais e um 

funcionário administrativo terceirizado. Não há engenheiros de segurança nem técnicos de 
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segurança na equipe. As ações têm cobertura para todos os servidores lotados nesse órgão 

do Ministério da Saúde e algumas ações são estendidas aos demais órgãos do MS, porém 

ainda no âmbito dos servidores do MS lotados em esferas públicas municipal e estadual. Os 

profissionais da equipe de promoção, em especial os médicos e enfermeiros, são 

responsáveis pelo planejamento e execução do exame médico periódico e pela avaliação e 

elaboração de laudo ambiental para fins de concessão de adicionais ocupacionais, em 

acordo com a Orientação Normativa ON/MPOG n.° 6 de 18 de março de 2013 e Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

No mês de outubro, tivemos a oportunidade de observar no hall do prédio da 

unidade a realização de duas atividades de campanha de prevenção. Uma era direcionada à 

prevenção de câncer de mama, inserida na campanha Outubro Rosa, com distribuição de 

folders e com a apresentação de vídeo. A outra, já em sua segunda edição, em acordo com 

o Dia da Saúde Mental, com o seguinte slogan: “Em comemoração ao Dia da Saúde Mental 

– 10 de outubro–, acreditamos na importância da solidariedade no trabalho: Que bom você 

faz parte do meu ambiente de trabalho”. Essa última planejada e coordenada pela equipe 

multiprofissional do setor através do projeto Escuta Técnica Qualificada. A atividade de 

campanha, bem como as ações sistemáticas desenvolvidas por equipe multiprofissional do 

projeto Escuta Técnica Qualificada, foi relatada com detalhes na entrevista de um 

integrante do projeto. Essas ações, mesmo que iniciais e com características locais da 

unidade, estão em sintonia com as diretrizes e ações em saúde mental instituídas pela 

Portaria SRH-MPOG n.° 1.261 de 5 de maio de 2010 que, visando orientação para APF, 

instituiu os princípios, diretrizes e ações em Saúde mental. Nesse aspecto, ressaltamos que 

a demanda por institucionalização e prioridade para a saúde mental no contexto de ações de 

saúde do servidor foi sugerida na contribuição da formulação da PASS em 2008: “Criar 

legislação para o trato de questões de saúde mental e assédio moral” (MPOG, Relatório 

final do I ENASS, 2008, p. 10). 

Um profissional da U-SIASS B do PMQV relatou o histórico das ações de 

prevenção e de promoção saúde para o servidor que se desenvolviam desde a década de 90 

por iniciativa de um grupo de profissionais e com caráter pontual. 

“(...) a gente começou a ver algumas ações que a gente acreditava serem de 

promoções de saúde, a gente criou assim, alguma semana tabagismo, do nada, da 

nossa cabeça, isso lá em 1998, 1999, vamos fazer um coral de servidores, 

começou a fazer essas coisas assim do achismo, sem nenhum estudo prévio, essas 

coisas foram acontecendo, de uma maneira tão... A gente fez muita coisa nesse 

sentido sempre com esse viés, a saúde nunca essa coisa de curativa, nada que a 

gente não tinha habilitação pra isso, nenhum de nós era médico... Muito nessa 

visão de linkar cultura, algumas ações de, não eram prevenção, porque não tinha 

essa coisa, "você precisa de", não era assim, eram coisas que a gente achava 

importante pra que o servidor ficasse mais feliz em vir trabalhar... A gente 

começou a pensar nisso, porque assim, serviço público não tinha nenhum reajuste 
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há muito tempo... e a gente foi fazendo coisas com prata da casa e, enfim, 

fundamos o grupo, foi isso que eu falei, o de Qualidade de Vida é de 2009, mas 

desde os anos 90 a gente vem trabalhando com isso.” (OCP) 

O atual Programa Melhoria de Qualidade de Vida (PMQV) está ancorado 

legalmente na Portaria MS GM n.° 365 de 19 de fevereiro de 2009, que instituiu o mesmo 

no âmbito do Ministério da Saúde considerando: “Promover a melhoria do clima 

organizacional e contínua articulação e integração entre as diversas equipes, facilitando a 

comunicação organizacional e favorecendo a inovação em seus processos produtivos”. Esse 

instrumento vincula a responsabilidade e coordenação dessas ações à gestão de recursos 

humanos, mas com integração ao programa de educação permanente e com dotação 

orçamentária própria. No nível local, nesse órgão do MS, o programa teve sua oficialização 

atualizada em fevereiro de 2013 com a criação de uma comissão gestora interna 

responsável diretamente pelo planejamento, execução e avaliação das ações. 

Operacionalmente, participam diretamente dois profissionais técnicos e três profissionais 

administrativos. O calendário das atividades e das reuniões da comissão gestora é inserido 

via intranet com o objetivo de divulgar a existência do setor; ampliar a participação e as 

informações sobre o que está sendo planejado e executado, bem como aumentar a 

participação direta nos eventos e atividades. As atividades em sua maioria são executadas 

por terceirizados e voltadas ao bem-estar corporal, antiestresse e recreativas como pilates e 

dança, bem como atividades comemorativas e lúdicas como apresentação de filmes e 

debates. Porém, pontualmente, essas últimas buscaram elencar e debater questões 

socioambientais como, por exemplo: atividades para a semana do meio ambiente, 

mobilidade urbana, atividades no dia da consciência negra, história do funk
23

 no Rio e do 

movimento Rolezinho
24

. Com essas propostas temáticas, percebemos um interesse em 

incluir no espaço de trabalho discussões sobre questões e tensões socioambientais vigentes, 

podendo assim denotar certo ponto de contato com algumas questões da saúde do 

trabalhador. No entanto, na prática desse PMQV, o que predomina e consequentemente 

mais demandado pelos servidores, são as atividades corporais antiestresse. Os profissionais 

da equipe de promoção e vigilância bem como os profissionais da perícia em saúde não 

integram a comissão gestora responsável pelo PMQV, porém alguns profissionais da 

promoção de saúde já participaram anteriormente em caráter pontual de planejamento e 

execução de algumas campanhas de prevenção. 

                                                           
23

 O funk carioca é um estilo musical oriundo das favelas do estado Rio de Janeiro, basicamente ligado ao público jovem, 

e tornou-se um dos maiores fenômenos de massa do Brasil (http://pt.wikipedia.org/wiki/Funk_carioca). 
3
 Os rolezinhos foram grandes encontros marcados por adolescentes da periferia, geralmente em shoppings centers ou parques, e se 

tornaram um momento de um processo do fazer-se classe. Algumas análises sobre o fenômeno polêmico podem ser vistas em: Renam 

Brandão e Olavo Carneiro, janeiro 2014, portal forum, disponível em:<http://www.revistaforum.com.br/mariafro/2014/01/27/os-
rolezinhos-como-fenomeno-social-e-manifestacao-publica/> e Rolezinho e luta de classes, 2014, disponível em: 

<http://www.vermelho.org.br/editorial.php?id_secao=16&id_editorial=1319 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Funk_carioca).
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Para uma melhor visualização elaboramos a figura abaixo (figura 4) com a 

setorização das ações e suas possíveis relações: 

Figura 4 

 

(Elaborada pela autora a partir de informações de campo.) 

Após a devida autorização, realizamos observação direta de uma das reuniões de 

planejamento e avaliação anual do PMQV. Verificamos entre os componentes da comissão 

uma preocupação estrutural quanto à continuidade e sistematização do programa, além da 

intenção de incluir ações de preparação para aposentadoria do servidor, assim como o 

PMQV ter potencial de tornar-se modelo para outros órgãos do MS. No entanto, foram 

apontados questionamentos e reflexões sobre a efetividade das mesmas como, por 

exemplo: a baixa adesão às atividades, sua relação com os objetivos da portaria ministerial 

e a importância de atuação em parceira com o programa de educação permanente. Denota–

se, assim, o seu momento de construção e reconstrução. Aliando-se os resultados da 

observação aos depoimentos de integrantes do PMQV, foi possível identificar pontos de 

tensão e dificuldade no que concerne ao conceito de qualidade de vida no trabalho desse 
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programa, bem como o estabelecimento de interface com o SIASS. Tal fato coincide com o 

observado na U-SIASS A e sua análise já apresentada anteriormente. 

A U-SIASS B apresenta o seguinte perfil da equipe entrevistada: quanto ao gênero, 

cinco do sexo masculino e 10 do sexo feminino, com idade variável, iniciando com 33 anos 

até 64 anos, com média de 49 anos e predomínio na faixa de 50 a 59 anos. Quanto à 

formação de graduação e pós-graduação, tivemos todos com nível superior, sendo sete 

médicos, com quatro atuando como médicos peritos e esses quatro com formação em 

especialidade clínicas, e só um perito fez pós-graduação em medicina do trabalho. Os 

demais médicos na promoção e vigilância possuem pós-graduação em medicina do trabalho 

(Méd. Trab.). Foram entrevistados enfermeiros (Enf.) sendo um com pós-graduação em 

enfermagem do trabalho e outro finalizando a mesma pós; duas assistentes sociais (A.S), 

uma com atuação direta em perícia e outra com atuação na promoção e vigilância. Uma 

A.S. tem pós-graduação em saúde do trabalhador. Finalmente, dois profissionais de nível 

superior do PMQV com graduações distintas e sem pós-graduação em saúde do 

trabalhador. Portanto, do total de 15 entrevistados, sete têm formação em saúde do 

trabalhador, seja há 30 anos ou em curso. 

Em relação ao tempo no cargo, percebemos grande variação, ou seja, desde 

profissionais com pouquíssimo tempo, como 10 meses a um ano, que foram admitidos pelo 

Ministério da Saúde para atuar já diretamente nas ações do SIASS, até profissionais com 

mais de 30 anos no cargo. Tivemos uma média de 12 anos, sendo, assim, um pouco mais 

baixa do que na U-SIASS A. 

O tempo de atuação no SIASS dos profissionais entrevistados na U-SIASS B foi em 

média bem curto, sendo de dois anos e dois meses, variando de 10 meses a cinco anos. O 

tempo médio foi similar ao da U-SIASS A (um ano e sete meses), o que é de certa forma 

compatível pois a oficialização do SIASS se deu em 2009, portanto, há 5 anos.  

6.2 – Conhecimentos e concepções das equipes. 

Partimos de uma análise mais geral, tanto da estrutura institucional como das 

equipes multiprofissionais que se apresentam fragmentadas, quanto em relação às vinte e 

três entrevistas realizadas, nas quais não foram identificadas categorias que pudessem ser 

vinculadas especificamente a uma unidade, exceto no tocante a proposta da 

transversalidade e vinculação institucional. Optamos, portanto, por analisar as categorias de 

forma conjunta, sem discriminar a unidade de vinculação de cada profissional da equipe. 

Os profissionais serão especificados pela categoria profissional e nomeados com letras e 

números de forma aleatória, sem correspondência com a ordem das entrevistas. Optamos 
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por incluir no grupo denominado outras categorias profissionais, os profissionais que não 

são habitualmente componentes das equipes nas unidades do SIASS, com fins de preservar 

seu anonimato.  

 Médicos Peritos (Méd. Per. C, D, E, F, G, H, I e J) 

 Médicos do Trabalho (Méd. Trab. X, Y e Z)  

 Assistentes Sociais (A.S. M, N, O e P) 

 Enfermagem (Enf. 2, 4, 6 e 8) 

 Psicóloga (Psic.) 

 Outras Categorias Profissionais (OCP 1, 2 e 3)  

O processo de construção da PASS/SIASS teve de certa forma um processo mais 

dinâmico e ampliado a partir do início da primeira década deste século. Sua etapa inicial de 

montagem da agenda institucional e formulação se deu no início de 2003, tendo maior 

apoio estrutural a partir da criação da COGSS/MPOG. Uma maior participação de atores 

sociais ocorreu a partir de 2007 com a ampliação e descentralização da realização de 

eventos, encontros, oficinas, reuniões, fóruns centrais, regionais e locais. A partir de 2009, 

ampliaram-se as capacitações e foram editadas as principais publicações e marcos legais 

regulatórios demonstrando sua recente institucionalização. 

Cabe retornar e ressaltar que é recente a emergência da saúde do trabalhador no 

Brasil como prática instituinte com propostas de compreender e transformar o processo 

saúde-doença nos trabalhadores no contexto da saúde coletiva, em contraposição aos 

conceitos e práticas da medicina do trabalho e da saúde ocupacional. As bases e alguns 

aspectos histórico-conceituais sobre as relações saúde-trabalho foram sucintamente 

relatados no capítulo 3. 

Essa emergência da saúde do trabalhador se plasmou num amplo debate social em 

bases democráticas sobre o conceito de saúde, sendo, então, a relação saúde-trabalho 

reconhecida e incluída na área da saúde pública, conformando-se como objeto de 

investimentos estruturais por parte do Estado, bem como objeto de estudos e reflexões 

acadêmicos. Mais recentemente, Minayo-Gomez (2011) problematiza que a atual 

conjuntura a saúde do trabalhador estaria inserida no campo das relações saúde-trabalho. 

Campo desigual e conflitivo em si, no qual estariam também inseridas a medicina do 

trabalho e a saúde ocupacional: “A abordagem de saúde do trabalhador faria a superação 

dialética das duas outras formas de pensamento e práticas, algumas vezes rompendo com 

modelos anteriores, e outras vezes contendo-os e ultrapassando-os”. O autor destaca seu 
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pensamento atual sobre a saúde do trabalhador: “É uma meta, um horizonte, uma vontade 

que entrelaça profissionais de serviços, técnicos e pesquisadores sob premissas nem sempre 

explicitadas e consensualizadas” (p. 29, 32).  

6.2.1 – Concepções sobre Saúde do Trabalhador: aproximações e distanciamentos. 

Indagamos aos profissionais de saúde atuantes diretamente nos eixos das ações do 

SIASS sobre suas concepções em saúde do trabalhador. Em relação às concepções, a 

maioria das respostas dos entrevistados forma um conjunto que está mais enquadrado no 

campo da saúde ocupacional, perpassando assim a medicina do trabalho clássica, atendo-se 

ao foco e ao controle do corpo individualizado do trabalhador, ao controle dos riscos no 

ambiente de trabalho associado a citações de enfoque contratual entre as partes no perfil 

legal normativo específico, no caso, para o serviço público. O efetivo protagonismo dos 

trabalhadores, a consideração de “sujeitos coletivos e não mais coletivos de sujeitos, a 

organização do trabalho no micro e macro contexto sociopolítico estabelecendo 

mecanismos de pesquisa – intervenção ao longo do tempo”, apontado por Vasconcellos 

(2011a, p. 417-419) tendo como referência a Vigilância em Saúde do Trabalhador 

(VISAT), não foram as abordagens privilegiadas pelos entrevistados. 

As respostas variaram desde concepções mais restritivas vinculadas ao campo da 

medicina do trabalho, perpassando o desenvolvimento das atividades no 

ambiente/ambiência laboral até aquelas um pouco mais ampliadas. Essas respostas não 

foram emitidas por nenhuma categoria profissional específica. Tais depoimentos não 

incorporaram qualquer referência à dimensão ampliada do processo de trabalho intrínseca à 

abordagem/campo da saúde do trabalhador. 

“Conjunto de práticas que versa sobre acompanhar o trabalhador na atividade 

laborativa. Direcionando o estado de saúde para atividade, monitoramento do 

trabalhador.” (Méd. Trab. Z) 

“Saúde do trabalhador pra mim é a preocupação que tem da área da saúde em 

manter o trabalhador ativo. Você dá condições ao trabalhador pra ele se manter 

ativo e trabalhando em boas condições.” (Méd. Per. H) 

“Eu acho que vai do bem estar psíquico e físico para que ele possa estar 

efetivamente desempenhando suas atividades laborais. Tem a questão do 

ambiente de trabalho, das relações com o próximo, com o colega.” (Psic.) 

“A saúde do trabalhador ela tem se mostrado..., na minha visão social, né, nessa 

questão social, primeiro como uma forma de implementação de direitos. 

Entendeu? Porque nós trabalhamos com políticas de direitos... Isso tudo de 

acordo com a legislação, né? Então, nós temos que trabalhar sempre dentro dessa 

perspectiva, da Lei 8.112 que rege o Funcionalismo Público Federal, tá? Nós 

entendemos como forma de direito, tá?” (A.S. N) 

“(...) quando você fala saúde do trabalhador, você está lidando com duas palavras 

que têm várias definições, então é um terreno disputado. Mas quando você fala, 

"para fins dessa norma, entende-se como saúde sendo tal, trabalhador sendo tal", 

você pode discutir, mas pelo menos você disse qual o tamanho da quadra, você 

falou onde estão as linhas de marcação.” (Méd. Trab. Y) 
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Por outro lado, alguns depoimentos foram um pouco mais ampliados, incorporando 

parcialmente determinantes sociais da saúde, não apresentando ainda uma aproximação 

abrangente da abordagem do trabalho em todas as suas dimensões na determinação do 

processo saúde-doença: 

“(...) pelo que eu tenho estudado é uma coisa muito ampla. Porque você precisa 

ver as condições do trabalho, o que pode prejudicar a saúde dele, se antever e se 

precaver com essas coisas, prevenir para que o trabalho não o faça adoecer, mas 

você tem que ver a pessoa como uma pessoa, e não como uma mão de obra, 

como um objeto, como uma peça de uma engrenagem. Ele é uma pessoa, então 

ele também traz muita coisa que também pode fazer com que ele adoeça. Então a 

visão da saúde do trabalhador não é só ver o que tem ali no trabalho que pode 

fazer com que ele adoeça e evitar isso, mas ver dentro da, aqueles determinantes 

sociais, dentro de onde ele mora, a distância que ele percorre, então, ele como um 

todo, um ser como um todo, não só como uma ferramenta, ele não é uma 

ferramenta, ele é uma pessoa.” (Enf. 4) 

“Cê sabe que essa pergunta me persegue, até porque eu tento fazer esse link o 

tempo todo. Mas eu acho que a saúde do trabalhador tá ligada diretamente com a 

qualidade de vida, e aí, no trabalho, evidente, então eu acho que envolve certas 

coisas, o como ele trabalha, o ambiente de trabalho, a jornada de trabalho, as 

ligações com o trabalhador faz com as questões culturais, as questões pessoais, 

pra mim isso tudo é saúde do trabalhador. Além do que, é muito mais acima das 

que as questões meramente curativas ou preventivas, não no sentido de doença, 

eu acho que é mais que isso, eu acho que vai do ambiente, do espaço físico, de 

não deixar o trabalhador adoecer por uma febre, mas muito mais saber por que 

ele tem essa febre, tentar fazer correlações dessa febre com a vida dele no 

trabalho, eu acho, não sei se é por aí.” (OCP 1) 

Encontramos abordagens e concepções um pouco mais ampliadas, com indícios de 

proximidade ao campo de saúde do trabalhador. Foram também citadas, em caráter 

genérico, questões políticas, incluindo parcialmente o processo de trabalho, prevenção e 

vigilância, e apresentando um olhar crítico às atuais práticas do SIASS.  

“(...) vamos dizer, a questões que envolvem uma questão política, né? E não é 

simplesmente você fazer, né, por exemplo, eu me esforço atendendo. Mas é 

muito mais que isso porque você vê que mesmo que você ofereça serviços para 

as pessoas, a questão do ambiente de trabalho, a questão da organização do 

trabalho, do tempo. Isso é essencial para você levar em conta a saúde do 

trabalhador. Eu diria que um dos critérios mais importantes da saúde é a 

vigilância e a prevenção. E essa ainda eu não vejo muito não.” (OCP 3) 

“Então, eu sei que saúde do trabalhador tem vários conceitos formais... Eu, 

pessoalmente, eu penso em entender saúde do trabalhador como um trabalhador 

de uma forma holística, o homem como um ser na natureza, na sociedade, enfim, 

a nossa abordagem é sempre nesse sentido, de olhar não só o trabalhador... mas 

olhar ele fora daqui, tentar fazer esse esforço de olhar para esse trabalhador, que 

está adoecido não só no trabalho, mas às vezes também na sociedade, uma 

sociedade adoecida também, que está adoecendo, então, saúde do trabalhador é 

muito mais do que só essa coisa organizacional, olhar o servidor dentro dessa 

estrutura organizacional, então, é um pouco nesse sentido que eu tento atuar em 

relação à saúde do trabalhador.” (A.S. M) 

Retomamos Vasconcellos (2011) com sua reflexão sobre as diferenças dos campos 

de ação nas relações saúde-trabalho, ressaltando que as contradições dificultam o 

desenvolvimento de abordagens integralizadoras. Aponta que no sentido de políticas 

públicas a saúde ocupacional é subalterna à saúde do trabalhador e, por consequência, no 

sentido técnico interventor instituído pela VISAT, a saúde ocupacional é um dos objetos 
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dessa intervenção. Este autor segue demarcando as diferenças, colocando seu olhar sobre a 

atual conjuntura e estado da arte. 

A saúde ocupacional não é um campo em extinção que dará lugar ao novo campo 

de saúde do trabalhador. A dinâmica bastante recente, em especial no Brasil, de 

incorporação do ideário da saúde do trabalhador a políticas públicas de saúde 

aponta para um redimensionamento das práticas de saúde ocupacional, 

humanizando-as, ampliando-as e subordinando-as a normativas menos restritivas 

a que estão sujeitas com base no contrato limitado entre as partes (ibidem, p. 418) 

Podemos considerar que algumas respostas dos entrevistados, sem predominância 

de categoria profissional, se aproximaram da humanização da saúde ocupacional como 

mero redimensionamento dessas práticas. Esse redimensionamento é assumido nas palavras 

dos entrevistados como “levantamento de necessidades”, modernização, monitoramento e 

uso de ferramentas epidemiológicas, ainda que o objetivo final seja a inserção e/ou 

reinserção do trabalhador no processo produtivo. 

“A saúde do trabalhador é muito importante, pelo menos que eu observo, é você 

fazer um levantamento de todas as necessidades que o servidor público tem, 

todas as questões, seja ela social, seja ela de nível de saúde mesmo, pra poder 

obter uma qualidade melhor de vida e futuramente ter um excelente servidor 

trabalhando, desempenhando suas tarefas... Eu acho interessante essa 

modernização, não sei é a palavra, mas chegar a essa questão desse 

monitoramento da saúde.” (Enf. 2) 

“Eu entendo como um ambiente em que a pessoa vá produzir, e vai ter como 

retorno a conclusão daquele trabalho, mas um ambiente em que você consiga 

exercer o que você foi treinado, o que você está habilitado e você se sinta bem 

fazendo aqui. Até aprendi assim, se você consegue juntar algo que te pague bem, 

que você goste de fazer, e que você possa fazer. Você vai fazer até ficar velhinho. 

Então, pra mim, saúde do trabalhador é você consegui exercer o que você gosta, 

que você tenha um retorno financeiro bom pra isso, e que você tenha condições 

de produzir aquilo ali, exercer aquela atividade. Isso pra mim seria o conceito 

mais completo de saúde do trabalhador.” (Méd. Per. C) 

“A saúde do trabalhador, na minha concepção, é um campo de conhecimento que 

tem basicamente a necessária e importante realização na rotina do trabalhador. 

Não é só gerar o conhecimento, mas é implementar ações pautadas em pesquisas 

que propiciem a promoção dessa saúde do servidor, principalmente no que diz ao 

trabalho. Não só aspectos relacionados, porque o assistente social quando atua na 

área do trabalhador a gente expande, amplia essa análise, esse olhar, pra aspectos 

familiares... Muitas vezes o fator gerador é família. Saúde do trabalhador são 

ações que devem estar focadas em planejamento, em estudo, em 

acompanhamento, a questão de vigilância para promoção da saúde desse servidor 

no local de trabalho.” (A.S. O) 

 

6.2.2 – Impacto da experiência profissional dos membros das equipes. 

Os relatos sobre as experiências se mostraram diversificados em sua trajetória, bem 

como pelo tipo de inserção em órgãos públicos. Profissionais com um pouco mais de tempo 

no cargo já exerceram atividades em gerências executivas de outros estados e em serviços 

de treinamento. Houve atuação direta no SUS em vários níveis, como em serviços 

assistenciais e emergenciais, estratégia de saúde da família, vigilância epidemiológica, 

práticas na gestão hospitalar e ambulatorial. Alguns já atuaram em órgãos extintos, como o 
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INAMPS e a Fundação SESP, e em áreas muito especializadas como, por exemplo, saúde 

indígena e serviços militares. Outros atuaram e atuam em autarquias como a Petrobras, 

empresas médicas e consultórios privados. De uma forma geral, essas experiências 

pregressas citadas foram apontadas como positivas e contributivas para o atual momento 

profissional. 

“(...) porque tinha muito a questão dos trabalhadores que se acidentavam, daí 

recebiam notificações. Isso que me gerou até o interesse em discutir isso na pós, 

porque muitos trabalhadores se acidentavam no horário de trabalho e devido ao 

vínculo informal não havia notificação...” (A. S. O) 

  

Nas unidades SIASS A e B investigadas, os profissionais têm em média pouco 

tempo de atuação no SIASS (1,7 anos a 2,2 anos), porém, têm em média bem mais tempo 

no cargo/função pública nos órgãos específicos (12 a 15 anos), sendo similar ao tempo de 

formação profissional e experiências práticas no órgão ou fora dele. Nesse sentido, 

questionamos uma percepção sobre as mudanças da própria prática profissional e também 

sobre a percepção de mudanças na prática dos setores/equipes.  

A partir da implantação do SIASS, um pequeno grupo de entrevistados relatou não 

ter percebido mudanças na sua prática individual ou coletiva justificada com a permanência 

de obstáculos operacionais. Esses relatos são minoritários em relação ao conjunto e 

incluem servidores de categorias profissionais variadas das duas unidades analisadas:  

“Olha, na verdade, é um processo que ainda tá sendo construído. Aqui, por 

exemplo, não chegamos ainda na questão da informatização, é uma dificuldade 

que a gente tem, como tá sendo uma questão que vai tá sendo construída, você 

não tem dados pra você poder trabalhar, então é meio complicado, porque você 

quando vai pra campo...” (Enf. 2) 

“Não houve mudança na prática da equipe. Porque não intervém na área 

ocupacional.” (Méd. Per. J) 

Alguns profissionais das duas unidades e de categorias profissionais diferentes 

referem permanência de práticas anteriores à implantação do SIASS. No entanto, fazem 

críticas ao modelo desenvolvido e a essa permanência, apontando sua insatisfação com esse 

fato e/ou a necessidade de mudanças mais efetivas: 

“Enquanto profissional de saúde do SIASS, continua na emissão de parecer 

social. O que é lamentável... Então, no meu entendimento, continua aí no 

paradigma biomédico... Apesar, porque o poder continua sendo do perito, o 

saber, o olhar continua dele. A gente continua dando respostas parciais para o 

servidor, as necessidades de saúde deles não são atendidas... Na prática, continua 

o modelo biomédico. Você pode ter uma equipe formada por psicólogos, por 

assistentes sociais, por terapeuta ocupacional, mas a figura central ainda é o 

perito.” (A.S. O) 

A percepção de mudanças nas práticas foi a maioria das respostas nas duas 

unidades, se apresentando com um viés um pouco mais ampliado, apontando para um 
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possível movimento de integração. Nesse grupo houve predomínio de profissionais dos 

setores de qualidade de vida e de promoção e vigilância em saúde: 

“Eu acho que na prática deu pelo menos uma integração maior com o setor de 

qualidade de vida e a perícia. Acho que sim. Também pela própria característica 

porque... acabou que como a perícia passou a ser muito feita pelo(xxx) que é uma 

pessoa mais, assim, que está disposta mais a fazer um trabalho em equipe, então 

acho que houve mudança... Não sei se por causa das pessoas que foram colocadas 

ou se pelo processo do SIASS. Mas houve uma mudança acho que para melhor.” 

(OCP 3) 

“Houve bastante, porque eu vinha de uma prática, de uma assistência, não 

assistencialismo, mas uma assistência à saúde das pessoas e achei que eu fosse 

fazer a mesma assistência à saúde dos trabalhadores.” (Enf. 4) 

A percepção de mudança ainda se restringe a questões operacionais e setoriais 

internas. Foi destacado pontualmente o papel do serviço social nos procedimentos periciais 

realizados pelos médicos. Houve predomínio desse enfoque nos relatos dos profissionais da 

atenção pericial: 

“Teve. Eu considero esse sistema, por enquanto, muito bom.... Eu acho que ele é 

mais completinho nós dados, mais a dinâmica é diferente... mais organizado, 

entendeu? Do que se propõe à perícia médica. Achei ele mais dinâmico, muito 

mais, muito mais seguro nas conclusões do que quando a gente fazia tudo no 

papel, escrito, aqui não tem jeito de sair, está tudo programado direitinho.”(Méd. 

Per. E) 

“Hoje em dia você tem uma coisa mais organizada, eu acho que você tem uma 

visão melhor. Você consegue vê o histórico todo... Principalmente assistente 

social ajuda muito que nem é agora, servidor que veio aqui e não trouxe a 

documentação e tal. Fazem pesquisa... quando você tem algum processo de 

acompanhamento de pessoa da família pra vê se aquilo ali justifica ou não, tem 

todo um relatório social antes de a gente fazer a perícia, isso tudo ajuda.” (Méd. 

Per. H) 

Destacamos a fala de um médico perito sobre as práticas apontando que o 

adoecimento e as demandas para a atenção pericial ocorrem “dicotomizadamente”:  

“Lidar dar com servidor é muito difícil, porque atualmente... é um tipo de 

trabalhador na verdade que tem muitas angustias e que você tem que de alguma 

forma entender isso e tentar passar isso... dividir... separar o que é realmente 

doença, o que é realmente uma questão médica, do que não é uma questão 

médica. O que é uma questão exclusivamente social. Isso da pra gente vê 

nitidamente, tem essa dicotomização, então, a perícia dá um ganho pra gente de 

conhecimento médico que eu acho que é o único. A perícia como um todo. Por 

quê? Porque na perícia a gente faz o processo inverso, é como se fosse uma 

engenharia reversa, a gente já chega com o diagnóstico, a gente vai olhar o 

periciado, e vai avaliar se aquele diagnóstico está dentro do que está sendo 

apresentado, se é compatível ou não. E aí, depois disso, você vai fazer a análise, 

se aquela incompatibilidade vai gerar... se aquela doença, aquele diagnóstico vai 

gerar uma incapacidade ou não para aquele trabalho.” (Méd. Per. C) 

A afirmação de mudanças nas práticas individuais e das equipes, seja por viés um 

pouco mais ampliado e integrativo dos setores, não se afina no momento com o conceito de 

equipe multiprofissional nem com a diretriz de transdisciplinaridade descritos na PASS e 

na Norma Operacional de Saúde do Servidor (NOSS). Restringe-se no mais das vezes à 

mera solicitação de pareceres especializados, o que não representa mudanças efetivas nas 

práticas. 
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6.2.3 – Construção da PASS/SIASS e seus fundamentos: os conhecimentos das 

equipes. 

Em relação ao conhecimento sobre o movimento de construção da PASS e do 

SIASS, uma minoria dos profissionais afirma desconhecer e estes estão vinculados à 

atenção pericial: 

“Bom, eu não tenho informação, passo a passo, de como foi construído isso, a 

partir de que momento, pessoas, ou grupos que deu assim, o chute na bola inicial, 

na criação do SIASS, eu desconheço esse momento e a partir de que órgão foi, 

qual instituição. Eu acredito que ninguém aqui tenha essa noção, ou 

conhecimento, ou teve contato.” (Méd. Per. E) 

A maioria dos entrevistados afirmou ter algum nível de conhecimento sobre o 

assunto para estas respostas afirmativas, não houve diferença entre as unidades nem entre 

as categorias profissionais. No entanto, o olhar para o movimento se apresentou com dois 

principais enfoques, sendo um com predomínio operacional e funcional: 

“Sim, eu participei de alguns fóruns, eu fiz até um esforço ligado a questão do 

aparelhamento, a sistematização... Praticamente o básico. Tudo da questão de 

promoção, da vigilância, o porquê, toda aquela nomenclatura, de toda aquela 

metodologia, de como o SIASS foi criado e pra quê.” (Enf. 2). 

“Eu sei que vem de planejamento, já estive lá com a equipe de planejamento, 

hoje que vem tentar somar forças com o centro do Poder Executivo, trabalhando 

para que primeiro as pessoas possam ser atendidas como indivíduos 

independentes de parcerias... A proposta inicial seria cada um colaborar um 

pouquinho com alguma coisa para que a unidade pudesse efetivamente 

funcionar...” (Psic.) 

E o outro enfoque através do olhar político/legalista:  

“Essa política eu li muita pouca coisa sobre o pano de fundo, o que foi que 

movimentou, quem foi que brigou ou o que foi que eles foram forçados, eu acho 

isso, que eles foram forçados a implantar essa questão do SIASS e ter isso tudo 

documentado...” (Enf. 4) 

“(...) embora a gente tivesse participado de todos os encontros, eu fui a Gramado, 

eu participei de oficinas em Brasília, a gente fez vários esforços nesse sentido. 

Então, se está sendo puxado pelo ministério de planejamento, a gente acredita 

que de alguma forma isso vai ter uma força, de uma estrutura, de recursos, e aí, 

com essa coisa dos eventos, inicialmente, a gente estava muito afim que tudo 

desse muito certo.” (A.S M) 

“É, o que eu sei é relativo a aquele estudo que a gente fez, né?, que houve, 

evidentemente que houve movimento político que levaram as coisas que, 

portanto, a ver uma diferenciação.” (OCP 3) 

“(...) então o que eu conheço da saúde do trabalhador, foi até um marco, porque 

nós não tínhamos nenhuma legislação, hoje nós temos legislação, portarias, 

normas, né?” (Méd.Trab. X) 

Cabe apontar e destacar que nesse item sobre o conhecimento do movimento de 

construção foi identificado, por parte de três entrevistados, um enfoque que destaca a 

transversalidade da PASS/SIASS e seus pontos de tensão:  

“Não conheço muito o movimento de construção e o que determinou a 

nomenclatura. Era uma lacuna, pois não cumpria as ações do Ministério do 
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Trabalho. Um projeto do Ministério do Planejamento e aqui no Ministério da 

Saúde.” (Méd. Trab. Z) 

“Sei alguma coisa, mas não sei tanta coisa não. O que eu entendo do que eu já 

li... é que não é uma iniciativa do Ministério da Saúde, é uma iniciativa maior, é 

do governo federal, particularmente vinculado ao Ministério do Planejamento... 

Então, a ideia é que haja um serviço de apoio à saúde do servidor de uma maneira 

mais ampla. Aqui, no Ministério da Saúde, isso gera a possibilidade de algum 

ruído, porque você está falando de saúde para quem trabalha na área de saúde.” 

(Méd. Trab. Y)) 

“Só que tem um detalhe, é uma política do Ministério do Planejamento. Então, 

que se estendeu pras universidades, né? O Sistema SIASS se estendeu para 

também para o Ministério da Saúde... existe dentro da Receita Federal..., né? Só 

que essa ação, ela não é uma ação assim muito... Parece que as partes não 

conversam muito, entendeu? Então, a ideia da integração, ela ficou um pouco a 

desejar. E... o que acontece? Existem ilhas, né? Existem ilhas e as pessoas fazem 

tudo de acordo com o seu manejo institucional, sei lá... entendeu?” (A.S. N) 

Observamos que a maioria dos profissionais entrevistados tem conhecimentos sobre 

o movimento de construção da PASS, incluindo distintas percepções sobre o processo. Não 

foram encontradas no decorrer das entrevistas contradições nessas falas. Não podemos 

afirmar que o desconhecimento por si só seja um fator impeditivo para a implementação da 

política. Mas as tensões interinstitucionais apontadas nessas últimas entrevistas foram 

citadas por Carneiro (2011), então diretor do DESAP/ MPOG, como participante do IV 

Congresso do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Administração de Gestão 

Pública como uma das dificuldades iniciais para implantação da PASS, como descrito com 

detalhes no capítulo 4. 

Sobre os fundamentos conceituais e legais e normatizações do SIASS, os 

entrevistados foram unânimes na afirmação sobre o conhecimento do SIASS, porém, de 

certa forma, ainda em caráter genérico. Alguns destacaram especificamente a existência 

dos três eixos e sua importância. A maioria não teceu detalhes sobre as normatizações e 

instrumentos específicos de sustentação jurídico-legal do SIASS. Alguns discorreram em 

suas abordagens sobre a atual situação de desenvolvimento do sistema. Essas opiniões 

variaram desde um olhar restrito, digamos, mecanicista operacional, setorizado com 

predomínio do modelo biomédico, ainda que tangenciando a inserção pontual de outra 

categoria profissional nas ações. Em relação ao caráter preventivo, houve destaque, no 

entanto superficial e fragmentado, apontando uma compatibilidade direta com o campo da 

Saúde Ocupacional.  

“O que acontecia era que as coisas estavam muito soltas, teve uma organização 

maior, teve um raciocínio mais criterioso, todas as avaliações, a questão da 

perícia ficou muito mais, como que se fala, as exigências passaram a ser 

maiores... Essa preocupação, eu via assim, eu via como uma intenção, do 

governo e aí, acho que é do governo mesmo, em cuidar mais... (...) o SIASS é 

uma prática moderna... aí o SIASS ficou na perícia também, na perícia eu 

continuo achando que existe uma hegemonia médica.” (OCP 1) 

“É um manual que tem, atualmente, que está regente... quando a gente tem 

alguma dúvida. É o manual do SIASS, né?... Mas é uma tentativa, pela primeira 
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vez em 39 anos de formado, que eu vejo uma situação dessa. (...) mas, por 

exemplo, o quantitativo de assistente social aqui não suporta, não tem essa 

dinâmica, a gente antes de construir uma perícia, encaminhar por aqui, pelo 

sistema, ao serviço social. Então na prática, o que a gente faz mesmo, é exame 

médico pericial aqui, em termos de SIASS.” (Méd. Per. E) 

“O SIASS é um sistema do governo que está voltado para a sua força de trabalho, 

Então, assim, esse sistema é todo voltado para essa força de trabalho, que está 

funcionando, é uma máquina, uma engrenagem que deve estar funcionando bem. 

Por isso que ele deve atuar tanto na prevenção para garantir que a máquina 

funcione, bem como no acompanhamento quando tem alguma ocorrência, 

alguma coisa fora do normal. O SIASS na verdade agrupou tudo dentro de um 

sistema.” (OCP 2) 

“(...) pelo menos a leitura que eu fiz, eu posso estar equivocado nisso, mas um 

bom senso, é que a saúde do servidor, que na realidade o servidor é uma parte 

importante para o funcionamento da máquina pública, que zelar pela saúde do 

servidor é uma coisa importante e é entendido pelo governo como sendo uma 

obrigação dele e que a maneira de você fazer isso, você zelar pela saúde dos 

servidores seria através do estabelecimento dos serviços dos SIASS.” (Méd. 

Trab. Y) 

“Que inclusive a nossa área do SIASS aqui na perícia. A gente faz a parte 

pericial, eu acho que a gente tem que agir também na parte de não deixar o 

servidor chegar na perícia... Programa de hipertensão arterial, programa de 

diabete, agora na área psiquiátrica e na área ortopédica que é o que a gente mais 

vê aqui, a equipe não teria um trabalho, aí tem algum trabalho que faz sobre isso? 

Não tem.” (Méd. Per. H) 

Abordagens positivas sobre o SIASS compuseram as falas de alguns dos 

entrevistados, que incluíram o conhecimento dos eixos estruturantes e a importância de sua 

integração, integração da equipe multiprofissional e da transversalidade. Esses 

entrevistados incluíram comentários sobre os atuais limites do desenvolvimento do SIASS: 

“(...) é um ganho estrutural poder acompanhar os trabalhadores com um perfil 

epidemiológico (...) é um sistema pra colocar em prática as determinações 

trabalhista em saúde do trabalhador, de modo a compor uma equipe 

multiprofissional e integrar os módulos promoção, vigilância e perícia para o 

servidor.” (Méd. Trab. Z) 

“(...) o que eu vejo é que é uma equipe multidisciplinar, que trabalha com o 

mesmo objetivo, que tem o mesmo desejo, e tem o foco de promover saúde, tem 

uma atenção assim bastante humanitária com os servidores, né? Gostaria que eles 

tivessem em primeiro plano como pessoas e não só como força de trabalho (...) 

Então, um movimento que eu percebo e que acho muito positivo, acho bom, acho 

que tem uma cumplicidade, uma vontade de que dê certo, acho que tem assim 

uma ajuda mútua (...) um grupo que se coloca a trabalhar junto, que queira 

trabalhar junto, né, nem sempre é possível.” (Méd. Per. D) 

“Sim, é isso que eu tô dizendo, existia a perícia antes do SIASS, pronto e acabou. 

Com a vinda do SIASS, a saúde do trabalhador passou a ter três vertentes que 

antecederiam a perícia, a promoção da saúde, a vigilância dos ambientes e pôr 

fim a perícia (...) então, a implantação do SIASS trouxe essa nova visão (...) mas 

eu sei que foi uma conquista grande a implantação do SIASS, traz muitos ganhos 

para o servidor público federal, se for desenvolvido de acordo com o que tá tudo 

preconizado (...) Mas mesmo assim fica limitado às questões políticas, não sei se 

não querem se envolver, ou não querem parecer que são partidaristas ou contra o 

poder.” (Enf. 4) 

“Eu acho que a PASS ela veio dar, vamos dizer assim, uma linha de pensamento, 

considerar o quadro de servidores de uma maneira geral ao invés de você ter 

setores dentro do próprio serviço público tão diferenciado em relação ao 

tratamento... Acho que também a base dela ela prevê essa coisa da vigilância, que 

não se falava, não se via falar disso (...) então eu acho que a base foi uma 

necessidade, pelas próprias mudanças que houve em relação ao serviço público 
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como um todo, que quem entrou há 30 anos atrás sabe que houve mudanças, acho 

que até profissionalizando mais, exigindo mais da categoria, ao mesmo tempo 

então você tem que dar uma, vamos dizer, um retorno disso.” (OCP 3) 

“O SIASS veio com uma proposta muito legal, eu acreditava muito no SIASS, 

mas quando eu comecei a ver operacionalização, eu falei, ‘opa!, se eles estão 

começando um módulo de saúde do servidor focando na perícia, isso não está 

casando, eu quero ver de que forma pode cuidar desse servidor, antes dele 

adoecer’, porque a perícia funciona independente do SIASS (...) o que era de 

novidade, é essa coisa preventiva, que nunca teve, nunca ninguém olhou para o 

servidor antes dele adoecer, e aí quando eu vi que isso ficou para segundo plano, 

e vamos ver se vai ser implantado, quando vai ser, eu falei ‘não é certo’.” (A.S. 

M) 

Dois entrevistados continuam citando o SIASS como positivo, no entanto, com um 

olhar crítico um pouco mais contextualizado em relação aos limites no sentido do 

distanciamento, até, num contexto geral, entre o preconizado pelas políticas públicas e 

normatizações e ações práticas desenvolvidas: 

“Então, é uma temática rica para se trabalhar, mas quando você vai 

operacionalizar a política de saúde você ainda esbarra muito na questão 

biomédica... É o que eu digo, nós caminhamos e avançamos muito, foi uma 

conquista para o servidor a publicação dessas normas, tanto da fundamentação 

legal quanto da administrativa. A questão é que existe uma lacuna imensa entre o 

que deve ser e o que é feito. Então, a operacionalização, ela não acompanha a 

norma... no geral, você tem um entendimento ampliado do conceito de saúde na 

política de atenção à saúde do servidor, no manual de operacionalização do 

SIASS das outras normas menores que vêm em conformidade com essa política 

em si.” (A.S. O) 

“Sei que é uma política interessante, importante, o olhar macro que eu tenho do 

assunto é interessante, o problema é que existe às vezes um abismo muito grande 

entre o ideal, que você pensa ver, e o que acontece na realidade, isso é um padrão 

de tudo, entre o que você deseja e planeja, e o que existe e executa, existe um 

abismo enorme, isso é geral.” (Méd. Per. G) 

Um dos entrevistados pontuou uma crítica negativa ao SIASS, especialmente 

quanto à lacuna entre formalização e operacionalização direta, apontando, segundo seu 

olhar, um possível impacto no eixo pericial e ausência operacional dos outros eixos.  

“O SIASS é um projeto de grandes expectativas e mínimas realizações. Diminui 

o poder de intervenção da perícia médica”... Dos eixos eu conheço todos, o que 

funciona é a perícia, a operacionalização é a perícia, os outros... um conjunto de 

boas intenções.” (Méd. Per. J) 

Outro entrevistado indagou a atual ausência ou mesmo a impossibilidade de 

articulação formal-institucional com o SUS.  

“Por que um subsistema integrado se existe um SUS? É paralelo. Duas linhas que 

nunca se encontram.” (Enf. 6) 

Por este resultado, podemos observar que o SIASS, mesmo com cinco anos de 

implantação, ou seja, bem recente, é conhecido por todos os participantes. O sistema foi 

descrito, pela maioria dos participantes, sem distinção de categoria profissional, como uma 

iniciativa positiva para o conjunto da APF. Cabe reforçar que em algumas falas, também 

sem especificidade de uma categoria profissional, o SIASS se apresenta com grande 

proximidade com o campo da Saúde Ocupacional. No entanto, outros profissionais 
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discorrem sobre o pioneirismo de inclusão formal das ações de vigilância no SIASS, bem 

como destacam tensões, reflexões e indagações sobre a hegemonia operacional do eixo 

pericial e conjuntura política, incluindo desafios e riscos para sua continuidade. A 

“incerteza quanto à continuidade da política”, já em 2008, no início da formulação da 

PASS, foi considerada um ponto fraco (MPOG, Relatório Final do I ENASS, p. 9). Pelo 

contexto atual, ainda que sem generalizações, esse ponto continua sendo visto como 

limitante. A não apropriação, de uma forma geral, pode assim ter impacto negativo na 

implementação da política. 

Obtivemos uma fala muito específica sobre a questão:  

“(...) a saúde do servidor precisa realmente ter um olhar diferenciado, a saúde do 

trabalhador, de uma forma geral, mas a forma como está funcionando está muito 

descontínua, eu acho que tem uma série de ações, que eu acho que não estão 

avançando, e o que eu penso, é o que falta?... o próximo governo que toque? 

Porque se não é apropriado pela população a qual serve... isso tem que acabar? 

Tem que ter a política de gestão? Então isso. Tinha vários planos de acabar com 

o decreto, eu acho que se a população não se apropria, isso é muito frágil por 

mais que tenha todo um arcabouço existente. Da promoção também,... tem uma 

coisa de ver, os documentos são muito bacanas, então de considerar ambiente, 

sofrimento no trabalho, são coisas avançadíssimas, então... é uma pena também 

que esteja acabando.” (A.S. M) 

No contexto de integração e transversalidade com outros órgãos, “construir 

coletivamente a política, integrada com outros órgãos e oportunizando discussão” foi 

também apontado em 2008 como um ponto forte da PASS (MPOG, Relatório Final do I 

ENASS, p. 7). No entanto, ficam indagações sobre a existência efetiva de interfaces e 

integração institucional, ainda se constituindo como desafio para implementação do SIASS. 

E se ainda considerarmos uma possível aproximação para fortalecimento do campo da 

Saúde do Trabalhador inserida nas relações saúde-trabalho tomando a saúde como direito e 

a sua prática intervencionista realizada pela saúde pública, ou seja, pelo SUS, este desafio 

parece se constituir como um dos mais importantes. 

6.2.4 – Estruturação, planejamento, desenvolvimento, avaliação e priorização das 

ações nas unidades: quais eixos? 

Ao indagarmos aos profissionais sobre estruturação, desenvolvimento e priorização 

das ações nas unidades, obtivemos respostas que as ações do eixo pericial são relevantes. 

Porém, essas ações foram criticadas como pouco resolutivas tanto pelos profissionais que 

atuam diretamente no eixo pericial como pelos profissionais que atuam no eixo de 

promoção e vigilância.  

“A perícia, a prioridade é perícia. Pra mim sempre foi...” (OCP 3) 

“Então, nós não conseguimos efetuar a promoção da saúde, o que nós realizamos 

é trabalhar com aquelas questões que já chegaram em um ponto que não tem 

como deixar de ser vista, que culminam no afastamento do servidor do trabalho 

por licença... Ações priorizadas é a realização de perícia médica, 
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encaminhamento pela perícia ao serviço social nos casos para emissão de parecer 

social, e a realização de acupuntura, daquilo que a gente chama na qualidade de 

vida de ofurô coorporativo. Ele vai trabalhar o aspecto, vamos dizer assim, 

superficial, você não vai trabalhar a essência.” (A.S. O) 

“Tem muita fragmentação, eu acho que a gente ainda bem dicotomizado, não é o 

que a gente gostaria de ser, mas ainda é. Hoje aqui... o que a gente tem, na 

verdade, já, é apagar incêndio, a gente ainda não conseguiu andar na frente do 

problema, a gente está sempre atrás do problema... Vai ser feita análise médica, 

precisa de uma análise social, vai ser feita uma análise social... por exemplo, do 

terapeuta ocupacional, preciso de fisioterapeuta, então, na verdade, hoje a gente 

está ainda de trás pra frente.” (Méd. Per. C) 

Observamos, exemplificado pela última resposta, que há conhecimento da 

existência de outros eixos pelos médicos peritos, porém as inter-relações não ocorrem ou 

são pontuais e indiretas através de situações individuais de servidores licenciados. 

Porém, seguem abaixo duas respostas de médicos peritos que se diferenciaram por 

citarem a importância da integralidade e do alcance de uma ação “de grupo” com possível 

caráter multidisciplinar.  

“(...) o que chega até nós é perícia. E aí na perícia, a gente tem alguns momentos, 

tem chance de sinalizar alguma coisa, se pode ir com a promoção, entendeu? (...) 

Esse olha, esse aqui na verdade agora não precisa nem estar afastado. Uma ação 

de grupo, a gente não chegou nisso, tá bem longe...” (Méd. Per. D) 

“O servidor não tem acesso a essa integralidade das ações. As ações são isoladas 

e continuam isoladas. Priorizada é a perícia...” (Méd. Per. J) 

O termo integralidade como um dos princípios do SUS, integra os documentos da 

Política Humanização do SUS – Humaniza SUS e da PASS/SIASS através da Norma 

Operacional de Saúde do Servidor (NOSS) e da Portaria Normativa n.° 03/2013 – 

Diretrizes Gerais de Promoção da Saúde do Servidor Público Federal. Retomamos também 

a referência em autores como Vasconcellos e Gaze (2009), que apontam sua contribuição 

da superação do enfoque fragmentador da abordagem em saúde. Mais recentemente, 

Vasconcellos (2014) destaca a integralidade no contexto da PASS/SIASS:  

Integralidade e a saúde dos servidores: Integralidade das ações – o conjunto de 

atividades individuais e coletivas, articuladas para potencializar as ações de 

promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos servidores. Numa 

perspectiva ampliada do termo, a integralidade se contrapõe à fragmentação: Da 

percepção objetiva e subjetiva da saúde, por parte da população cuidada e dos 

cuidadores; Da formulação das políticas; Do enunciado normativo; Da forma de 

organização dos serviços; Da concepção fundada no complexo saúde-doença, em 

que a ideia de saúde é subjugada pela ideia de não doença. Toda iniciativa de 

ação na perspectiva da integralidade em saúde do servidor se pauta em 

transformação das práticas de promoção da saúde, compreendendo a 

transformação do trabalho. Transformação é intervenção sobre a realidade... 

(documento em ppt). 

No eixo de promoção e vigilância, os profissionais relataram ações de prevenção e 

que buscam construí-las através de informação de dados consolidados, da constituição de 

grupos de trabalho por interesses individuais e também a partir de um viés legal como o 

exame médico periódico. Estas coexistem e são fragilizadas entre outras questões devido ao 
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imediatismo e pressões administrativas e jurídicas como, por exemplo, a resposta na 

concessão de adicionais ocupacionais.  

“Aqui especificamente então no SIASS, quer dizer, a primeira coisa foi a gente 

entender quem efetivamente é o nosso cliente, qual é a nossa população (...) 

Então como são estabelecidas as prioridades? A gente ainda não tem uma 

fotografia do servidor aqui feita, a gente vai fazer isso agora como periódico...” 

(Méd. Trab. Y) 

“Assim que nós iniciamos, foi criado os grupos, que foi chamado (GT), grupo de 

trabalho. Como estava iniciando tudo... então ela permitiu que cada um 

escolhesse o que mais agradasse e trabalhasse em cima daquilo que mais gostava 

de fazer, e foi uma decisão inteligente, porque você fazendo o que gosta se 

dedica mais, ninguém tá te cobrando nada. E assim foram criados os grupos de 

trabalho, e cada um escolheu. Lógico, nós fomos na perícia, pegamos os dados da 

perícia, do que mais adoecia os servidores, para poder estruturar as ações em 

cima.” (Enf. 4) 

“Hoje, porque assim essa unidade, ela tem uma característica, tem algumas ações 

que elas se consolidaram, e outras que não se consolidaram no decorrer do 

tempo, porque essas ações estão ligadas às pessoas, e não como um projeto 

institucional, as pessoas que acreditam naquela ação, elas se organizam para 

funcionar dessa forma.” (A.S. M) 

“O volume maior são os processos administrativos para adicionais ocupacionais. 

Houve traçado de perfil epidemiológico para programar as ações mas ainda não 

tem esses dados consolidados. O que mais consome é a resposta para 

insalubridade.. Módulo de promoção com campanhas, tratamento do tabagismo 

para os servidores só 30% de êxito.” (Méd. Trab. Z) 

Considerando o descrito no documento da PASS sobre os três eixos e sua 

integração para a efetividade das ações, a existência de espaços coletivos de planejamento e 

avaliação das práticas é fundamental. Nesse sentido, buscamos saber sobre a existência dos 

mesmos. A maioria dos entrevistados relata que atualmente não existem espaços coletivos 

de planejamento e avaliação:  

“Que eu saiba, não... Desconheço.” (Méd. Per. E) 

“Não. Minha rotina é chegar lá e atender. Avaliação e planejamento, não.” (Méd. 

Per. H) 

No entanto, alguns apontaram a existência pregressa de espaços coletivos que 

aconteciam restritamente para discussão de casos: 

“No meu entender não... As atividades estão estanques. As reuniões que ocorrem, 

geralmente ocorriam porque na verdade, assim, havia uma... Quando se identifica 

algum caso crítico de servidor e que não era contemplado pela perícia, eu 

geralmente convocava reunião para a gente discutir... Mas são ações pontuais, 

não são ações que sejam planejadas.” (A.S. O) 

“Olha, é ainda, isso que eu estou te falando, bem no princípio, se tentou já 

algumas reuniões assim, eu acho que as pessoas até se mostraram dispostas, né, 

então assim, houve alguns problemas específicos de alguns servidores, em que a 

própria perícia acionou, né, assistente social, psicólogo... assim, foi bem 

interessante, mas ainda tá bem no princípio.” (OCP 3) 

“O planejamento não, ainda não. Geralmente os momentos que a gente se reúne e 

trata dos casos específicos. (Psic.) 

E em alguns relatos, esses espaços pregressos foram identificados como tentativas 

de integração multiprofissional:  
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“Da unidade SIASS não, existiram alguns esforços de reuniões, da ....... e da 

............, da ........... e o ......... para tentar avançar, que é aquela história que eu te 

falei, tentar afinar, mas muito pouco...” (A.S. M) 

“A ........ no começo, pelo menos, ela tenta, aqui, internamente. Na Perícia, a 

gente sempre tá em discussão, seja em reuniões formais, seja em reuniões, ela 

vem aqui levantar problemas, pedir sugestões, isso é muito frequente...: É, 

exatamente. É pra poder integrar. E assim, é que a ....também tenta fazer reuniões 

nossa com o pessoal lá do... é do periódico, né?.... Não sei se isso vai contribuir 

em termos de trabalho.... Eu acredito que sim...” (Méd. Per. I) 

As respostas positivas se apresentaram como reuniões internas do eixo específico, 

sem ser uma referência ao processo coletivo como preconizado na PASS e no papel da 

equipe multiprofissional:  

“Sim, algumas vezes. Nessa sala mesmo, com alguma frequência a gente (...) eu 

percebo que existem programas que são tocados isoladamente, então a visão que 

eu tenho (...).” (Méd. Trab. Y) 

“Eu acho que sim, mas pouco... Da equipe seccionada sim. Então, seccionado.... 

Mas ali não tinha ninguém da Perícia e nem ninguém da Promoção.” (OCP 1) 

Embora não tenham sido indagados sobre a ausência de estruturação, planejamento 

e avaliação, alguns profissionais revelaram o reconhecimento e a importância, podendo 

essa abordagem ser um potencial impacto positivo na implementação da PASS: 

“É que a gente meio faz de tudo um pouco, então todo mundo tá muito cheio de 

coisa para fazer, aí não é assim, somente o SIASS. Aí fica mais difícil a gente se 

organizar no planejamento, o que deveria ser feito, é lógico, mas, por enquanto a 

gente ainda não teve pernas para isso. (Psic.) 

“(...) isso que eu estou falando, já houve esse movimento. Eu estou falando que 

daqui a algum tempo isso vai caminhar para existir... esse ano aqui 

especificamente não houve porque a gente perdeu o quadro lá, as pessoas que 

cuidavam disso saíram dois enfermeiros que faziam esse planejamento saíram, os 

dois de uma vez só. Então a gente perdeu essa interface.” (OCP 2) 

“Que foram se aposentando não entra ninguém, aí a coisa vai minguando, 

minguando, porque vai diminuindo, tinha muitos servidores também, já acabou, o 

único médico que ficou lá veio pra cá. Eu acho que a gente sofre muito com isso. 

Falta de gente entrando e muita gente saindo.” (Méd. Per. G) 

“A indefinição metodológica e consequente falta de definição de estrutura, dos 

recursos materiais e financeiros para a implantação do SIASS” foi apontada em 2008 no I 

ENASS como um ponto fraco da PASS (MPOG, Relatório final do I ENASS, p. 8). 

A partir de 2009, investimentos estruturais foram realizados, como a incorporação 

de aporte de recursos orçamentários no Plano Pluri Anual (PPA), além de definições de 

rubricas específicas para ações de prevenção como, por exemplo, para o exame médico 

periódico e para projetos de promoção. O desenvolvimento e implantação de manuais e 

protocolos técnicos sugeridos no mesmo relatório de 2008 foram realizados parcialmente, 

ainda privilegiando o eixo pericial. Atualmente, o Manual de Perícia em Saúde encontra-se 

em sua segunda edição. Sem generalizações, podemos considerar pelas respostas dos 

entrevistados que persiste na prática uma indefinição metodológica repercutindo 

diretamente na integração dos profissionais e das equipes. Podemos considerar que ainda 

não houve apropriação coletiva e consequente operacionalização do método pesquisa-
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intervenção, que é uma diretriz da Norma Operacional de Saúde do Servidor. Este perfil 

descortina ainda uma hegemonia do eixo pericial, podendo fragilizar a implementação da 

PASS em seu caráter de atenção integral. 

6.2.5 – Há universalização na PASS/SIASS? 

Sobre a importância da inclusão de um dos princípios do SUS, a universalidade das 

ações de saúde, buscamos dos participantes um olhar sobre esta situação, ou seja, a 

corresponsabilidade institucional pública. Nos órgãos existem diferentes tipos de contrato e 

de prestação de serviços para o serviço público 

Obtivemos respostas específicas sobre a preocupação e as dificuldades nas relações 

de trabalho para acolher os terceirizados em vários tipos de contrato. Tivemos também um 

relato contextualizador um pouco mais abrangente voltado à situação cultural e social, ou 

seja, problematizando a cultura organizacional e a relação com o SIASS, sendo colocada 

também a corresponsabilidade institucional. Havendo, no entanto, contradições nas 

informações:  

“Sim, tudo que é feito aqui é incluído os terceirizados também.” (A.S. M) 

“Algumas ações sim, como, por exemplo, o programa antitabagismo é expandido 

também para os familiares.” (Méd. Trab. Z) 

“Aqui dentro a gente tem pessoas que são contratos, tem empresas que são 

terceirizadas e tem também estagiários, e ai dentro desses três grupos, a 

contratação deles é a relação trabalhador é mais complicada (...) muitas vezes eu 

faço uma ação em que eles não podem participar... É para incluir, eles são 

convidados, é sempre contado com eles. Mas muitas vezes eles são impedidos de 

participar por conta dos gestores deles.” (Enf. 4). 

“(...) eu vejo muito essa questão, para terceirizado as pessoas têm um olhar, pro 

servidor as pessoas têm outro. Servidor até tem o nome de efetivo. Eu acho isso 

muito interessante, a estrutura do SIASS ela tem muito ainda que ser construída, 

mas eu vejo essa questão cultural, a cultura do servidor público, o setor público 

tem aquela cultura, mesmo os novos que entram agora, eles têm aquela cultura, 

de ‘eu sou servidor público’, e engraçado, todo mundo é servidor, porque se você 

colocar a saúde do servidor, tà?, o que diferencia ele de mim? Só porque ele é 

terceirizado e eu não? Ele tem os mesmos direitos, né? Se você tá falando em 

nível de promoção e vigilância, ele tem os mesmos direitos, porque se ele tiver 

uma questão, vamos dizer assim, viral, ele vai ficar gripado também, então, você 

vai proteger o servidor público e o terceirizado não? É esquisito, é cultural.” 

(Enf. 2) 

“Para ter uma ideia, tem uma coisa que é o contrato temporário. O contrato 

temporário é diferente da admissão que a gente passa enquanto servidor público. 

Pois é, a nossa admissão enquanto servidor é baseada no que está previsto na Lei 

8.112... Para um empregado que é contratado com carteira assinada pelo contrato 

temporário, a gente nunca é chamado sequer para participar do processo 

admissional”. (Méd. Trab. Y) 

Os profissionais entrevistados de certa forma relataram perceber a importância de 

ampliar a abrangência, assim como tentam, na prática, expandir as ações de prevenção, 

porém essa iniciativa tem caráter estritamente individualizado e pontual. As críticas à 

focalização das ações incluem a cultura institucional do serviço público, que no caso 
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fortaleceria ainda esta segmentação em função de diversificação de vínculos e contratos de 

trabalho.  

Esse contexto deveria ser mais discutido e aprofundado em espaços coletivos como, 

por exemplo, nas CISSP, caso instituídas, ou seja, por todos os atores sociais envolvidos, 

uma vez que todos são trabalhadores atuantes no serviço público, principalmente na atual 

conjuntura. Conjuntura esta com desdobramentos e continuidade dos anos noventa na qual 

se situou a emergência brasileira da reforma de Estado e consequente adesão aos preceitos 

neoliberais, iniciando-se assim a privatização de bens públicos e nela novas formas de 

contratação, de flexibilização, de funcionamento e da gestão da força de trabalho no 

interior das instituições públicas. Esse aspecto já foi discutido no capítulo 2, mas cabe 

ressaltar que essa situação se mantém atual, em detrimento das políticas públicas e da 

garantia de direitos sociais, tendo assim repercussão direta sobre as condições de saúde e 

trabalho e também colaborando para acumulação capitalista (MESQUITA et al, 2008).  

6.2.6 – Atividades de informação/formação: limites e possibilidades. 

Mesmo sabedores que todos os profissionais entrevistados das unidades tinham 

pouco tempo de atuação no SIASS, nos propusemos a interrogá-los sobre a participação 

direta em eventos, nos fóruns e em diversos cursos de formação promovidos pelo 

DESAP/MPOG, pois os documentos oficiais da PASS apontam para a importância da 

construção coletiva das atividades de formação e capacitação, situando-as como estratégias 

básicas para o fortalecimento da PASS e do SIASS. Nesse contexto, nos foi relatado não ter 

havido convite ou convocação, mesmo para servidores que atuavam na função/cargo há 

muitos anos, inclusive alguns afirmam que teriam comparecido de bom grado caso 

tivessem sido convidados. 

“Mas eu não tive oportunidade de fazer esse tipo de capacitação. Não tive... 

Nunca fui convidada. Nunca fui convocada nem convidada.” (A.S. P) 

“Nunca recebi nada assim, de educação continuada sobre isso... Eu acho que 

nunca foi oferecido. Se tivessem me oferecido, eu teria me interessado de alguma 

forma.” (Méd. Per. G) 

Outros profissionais afirmaram ter participado em vários momentos e níveis, 

apontando a importância e tecendo comentários sobre a integração e a regionalização do 

SIASS, bem como críticas sobre a ausência de participação multiprofissional, de um olhar 

político sobre o início e atual momento do papel informativo, apontando a descontinuidade. 

“Ah sim, todos esses eu participei. Eu achei que foi muito bom, porque ali você 

teve muita troca, de outros estados, que você não tinha noção das dificuldades, 

também dos avanços, achei que o Sul avançou muito, o Nordeste avançou 

também porque se uniram.” (Méd. Trab. X) 

“Eu fui à Brasília... Desde o começo... Eu acho que faltava um olhar de um outro 

profissional, talvez, porque sempre também se discutia, e isso era uma verdade, 

que deveria ser feito uma equipe multidisciplinar, ‘mas que multidisciplinar?’... 
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mas de fato era muitos médicos, então não via essa multidisciplinariedade.” 

(OCP 1) 

“Então, eu tenho uma avaliação que era muito otimista no início, e hoje, os 

fóruns e locais que eu tenho participado, o lugar da queixa é um lugar muito 

presente, exige muito da estrutura, o que foi oferecido enquanto proposta, e o que 

realmente se operacionalizou, isso é muito claro, descreve o sistema.” (A.S. M) 

“Eu fiz aquela pós-graduação de Brasília, de qualidade de vida, que é né? Toda a 

base foi, aliás, ali que realmente eu li toda a base. Li toda a norma porque tinha 

muito exercício pra fazer... aí eu li aquela legislação toda.. eu acho que foi muito 

boa, pena que foi um né? Não foi um processo contínuo... Me esclareceu muito, 

aquele ENASS foi muito bom pra mim.” (OCP 3) 

“Criar um programa de educação continuada para os técnicos do SIASS, realizar 

encontros regionais, um Encontro Nacional de Atenção à Saúde do Servidor anualmente e 

criar um colegiado gestor para planejar e avaliar a PASS” foram sugestões apontadas no 

Relatório Final do I ENASS realizado em 2008 (MPOG 2008, p. 10). As respostas acima 

evidenciam que tais propostas ainda não foram totalmente acolhidas no processo de 

implantação do SIASS. 

Os fóruns do SIASS no Rio de Janeiro, como descrito em detalhes no capítulo 4, 

contam com a participação de vários atores sociais, porém com predomínio dos 

profissionais de saúde que atuam diretamente no SIASS. Foram idealizados a partir desses 

profissionais e se mantêm em funcionamento na busca coletiva de analisar a trajetória de 

construção e implementação do SIASS considerando o trabalho realizado pelos GT, a 

implantação das primeiras unidades e as dificuldades encontradas por estas, bem como 

traçar diretrizes para novas unidades e ampliar as informações sobre o SIASS, ou seja, 

poderia ser um modelo e um embrião de um colegiado gestor local. No entanto, nestes 

últimos dois anos, ocorreram poucas e pontuais respostas do DESAP/ MPOG o que gerou a 

fragilização de articulação e da interlocução com prejuízos para a continuidade dessa 

construção coletiva. 

Podemos perceber, assim, um certo descompasso entre o descrito na própria PASS e 

o relatado nas falas dos entrevistados, não existindo uma oferta ampla de capacitação e 

participação para todos os profissionais atuantes no SIASS nas unidades. Tal situação 

descortina ainda certa seletividade ou restrição para capacitação, que talvez venha a ser 

superada com a continuidade das atividades de formação, bem como participação oficial 

nos fóruns coletivos. 

Embasando esse quadro, reiteramos que a partir de 2012 houve também uma 

descontinuidade dos eventos, tendo o último IV ENASS sido realizado em outubro de 

2012. Os cursos de formação de 2013 promovidos pelo DESAP/MPOG foram para 

operacionalização do módulo de promoção da saúde e, em 2014, cursos para preparação 

para aposentadoria, todos em modalidade EAD. Também em 2014 foram realizadas 
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oficinas temáticas centralizadas, com participação restrita, voltadas à construção do módulo 

de vigilância dos ambientes, porém sem posteriores encontros coletivos descentralizados 

para desdobramentos das propostas nem avaliação.  

Esse contexto, ou seja, a possibilidade ou não de participação, ainda se apresenta 

com um caráter pontual, individual, não sistemático e, no momento, sem continuidade, 

fragilizando assim o possível alinhamento das bases teórico-conceituais e 

consequentemente a não efetivação das ações. Mesmo se as ações se efetivem, elas poderão 

ocorrer de modo disperso, seja em acordo com as normativas já situadas e publicadas pela 

PASS, bem como a partir da prática ancorada em experiências pessoais e profissionais 

pregressas. Diante disso, cabe uma reflexão sobre a implementação da PASS/SIASS no que 

tange o papel formador. Ratificamos conclusões de Cozendey da Silva e Andrade (2014), 

que citam esses momentos e espaços de construção coletiva como etapas essenciais como 

lócus de fortalecimento da PASS, incluindo a aliança tácita no sentido da busca de uma 

política coerente com a realidade e demandas da relação saúde-trabalho na APF. 

Os próprios servidores públicos, no caso os profissionais atuantes no SIASS, com 

esses espaços de troca de experiências em caráter contínuo, poderão ampliar seu papel 

social instituído e instituinte na relação Estado-sociedade – servidor-cidadão. Poderão, 

também, contribuir para uma dimensão emancipadora com novos objetivos estratégicos 

através da reflexão, transformação da sua própria saúde e da realidade que o cerca. Ou nas 

palavras de Marroni (1994a): aberturas e possibilidades “para transformar o seu trabalho 

num instrumento capaz de operar a coisa pública em favor da maioria” (p. 2). No entanto, 

percebemos que o que ainda existe como papel de formação e possível articulação de ações 

e serviços do SIASS se encontra em descontinuidade, impedindo que as práticas efetuadas 

possam ser em si avaliadas, questionadas em plenitude e, se for o caso, reconstruídas. Em 

acordo com a teoria do ciclo da política apontado por Baptista e Rezende (2011), tal 

dimensão impactaria negativamente a implementação efetiva da PASS. 

6.2.7 – Sistema de informação SIAPE-Saúde: um instrumento sub-utilizado. 

A implantação de um sistema de informação unificado possibilitando a geração 

sistemática de informações e posterior perfil epidemiológico foi apontada no relatório de 

2008 do I Encontro Nacional de Saúde do Servidor (ENASS) como um dos pontos fortes 

para a PASS/SIASS (MPOG, 2008, Relatório Final do I ENASS, p. 7). 

Segundo o documento oficial de apresentação da política, a construção desse 

sistema de informação, denominado SIAPE-Saúde, se estruturaria em função dos eixos 

propostos através da consolidação de informações periciais gerais e específicas, 
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informações geradas pelo exame médico periódico, dados sobre os ambientes e processos 

de trabalho, bem como informações assistenciais. Essa ferramenta teria o objetivo principal 

de qualificar a gestão.  

Recentemente, em maio de 2014, em audiência pública, o MPOP/DESAP 

apresentou oficialmente os estágios de desenvolvimento dos submódulos do SIAPE-Saúde 

e o DW, que tem a função de unificação de informação: 

Figura 5 

 

(Fonte: Audiência Pública: “Segurança e Saúde Ocupacional: Direito fundamental do Trabalhador” MPOG/DESAP. 

Brasília, 2014. Documento em ppt.)  

Observamos na apresentação que os submódulos de perícia oficial em saúde e 

exames médicos periódicos estão descritos com a evolução finalizada, ou seja, em 

operacionalização, e, nesse sentido, já com possibilidades de geração e consolidação de 

dados, informações e relatórios específicos e com isto um possível retorno no sentido de 

embasar ações e ampliar a divulgação do próprio SIASS e da PASS. Cabe também apontar 

que no eixo de promoção houve somente um treinamento nacional em modalidade EAD no 

ano de 2013 para a utilização do submódulo de promoção da saúde, porém, ainda sem 

desdobramentos posteriores sobre sua implantação, análise e avaliação técnico-operacional. 
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Para o submódulo de vigilância foram realizadas centralizadamente três oficinas 

técnicas, e pelo descrito acima foi primeiramente incluída como fase 1 a relação 

operacional direta dessa ação com a concessão de adicionais ocupacionais. Essa situação 

pode ainda de certa forma refletir uma maior preocupação e atenção relacionadas às 

questões de monetarização dos riscos ocupacionais, ou seja, compensação remuneratória 

dos riscos. Destaca-se, assim, a possibilidade de um olhar restrito tanto inserido na 

nomenclatura e eixo de vigilância quanto pelo citado na própria Norma Operacional de 

Saúde do Servidor – NOSS. Esta tem um conceito mais abrangente, apontando a 

importância de conhecer, detectar pesquisar e analisar e monitorar os fatores determinantes 

e condicionantes da saúde – doença no ambiente e processos de trabalho e entre eles, num 

conceito de saúde do trabalhador, os determinantes sociais em sua amplitude e não somente 

os riscos específicos vinculados às normatizações trabalhistas do Ministério do Trabalho e 

Emprego, bem como orientações normativas específicas ao caso. 

O sistema informatizado SIAPE-Saúde, pela inovação, teve amplo investimento do 

MPOG e foram realizados vários treinamentos centralizados e descentralizados no 

submódulo de perícia e no submódulo de exame médico periódico. O SIAPE–Saúde, 

enquanto instrumento, poderá ter uma significativa importância para a construção de um 

perfil epidemiológico dos servidores, mesmo com seus submódulos sendo desenvolvidos 

por fases e ainda com fragmentação. Seus dados sistematizados e integrados poderão gerar 

informações com possível potencial de divulgação e reflexão sobre as próprias ações da 

PASS/SIASS associadas às de um retorno ampliado e crítico dessas mesmas informações 

pelo conjunto da APF.  

Indagamos aos entrevistados das unidades sobre a utilização, funcionamento, 

formas de divulgação dos dados e informações que já foram geradas ou que poderão sê-los. 

Quanto à utilização operacional direta do sistema, observamos que sua maior 

utilização está ocorrendo pelo eixo de perícia em saúde, em especial pelos profissionais 

médicos peritos, ou seja, através do procedimento médico pericial: 

“O sistema sim. Cem por cento das vezes.” (Méd. Per. C) 

No entanto, esse mesmo submódulo foi apontado com subutilização e com acesso 

restrito pelos outros profissionais:  

“Sim. Ainda muito pouco, mas sim.” (Psic.) 

“Já usei o SIASS. A gente tem o módulo de saúde do SIASS. Mas tive muita 

dificuldade, perdi as senhas diversas vezes, muitas vezes emitia parecer manual, 

envelopado, mas utilizei sim.” (A.S. O) 

“Não tenho senha.” (A.S. P) 
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Cabe destacar que mesmo sendo utilizado cotidianamente pelo profissional médico 

perito foram relatados entraves para a sua plena utilização, integração e objetivo central: 

“Mas eu acho que tá tendo muito problema pra ter esse levantamento de dados. 

Eu acho que ele tá em condições de... não vamos dizer aprendizado, né? Mas, eu 

acho que é muito pouco tempo... pra ter uma base de dados, pra gerar dados 

epidemiológicos pra você ter algum tipo de impacto. Eu acho que começa por aí, 

mas eu acho que a integração também tem que ser melhor... Quais são as 

patologias maiores? No levantamento de dados tem... Mas, assim, dizer que isso 

vai ter algum impacto, o retorno, né?, a referência como referência, eu não sei te 

dizer isso não.” (Méd. Per. I)  

A utilização pelos profissionais do eixo promoção e vigilância não existe ou é 

restrita. Esses profissionais também apontaram especificidades sobre utilização e objetivos 

sobre o SIAPE-Saúde: 

“Não consigo acessar o módulo. Só funciona o de perícia.” (Méd. Trab. Z) 

“Não, porque eu não consigo, não tenho log que me permita acessar as fichas do 

SIAPE-Saúde... essa ficha pode ser criticada, ela tem pontos bons e tem pontos 

ruins. Essa ficha não é necessariamente a ficha que eu faria se me dessem para 

bolar, mas é a ficha que foi espalhada para todos os SIASS no país inteiro, então, 

o entendimento que a gente tem aqui é que é para a gente usar essa ficha... A 

ferramenta é para ser usada, porque senão a gente nunca vai conseguir fazer um 

estudo comparando a saúde das pessoas que estão trabalhando... com as pessoas 

que estão trabalhando, por exemplo, ciência e tecnologia no Maranhão ou na 

Rede Sara.” (Méd. Trab. Y) 

Há os que referenciaram conhecer outros submódulos, utilizaram e não mais 

utilizam. Quanto ao conhecimento, se todos os submódulos estariam em operacionalização 

nas unidades, observamos afirmações com restrições de acesso ou por nível hierárquico, 

incertezas e negativas: 

“Todos, todos sim. Mas os acessos são muito restritos. Como assistente social, eu 

não consigo acessar o módulo de promoção... até mesmo para uma triagem para 

equipe de saúde e qualidade de vida, eu não consigo. Esse encaminhamento, ele é 

feito fora do sistema. (...) se eu quiser fazer uma análise do histórico de saúde 

desse servidor de saúde específico, eu não consigo, eu só consigo emitir o 

parecer.” (A.S. O) 

“Não. Aqui, a gente só entra no geral, né? No SIASS e na perícia porque eu tenho 

a senha. O resto é restrito.” (Méd. Per. H) 

“O módulo de perícia foi o primeiro a ser implantado, que estava aí funcionando, 

que seria implantado o módulo de promoção e o módulo de vigilância, mas que 

eles não estavam operando ainda. Foi dito que teria senha, cadastramento, mas 

isso não foi à frente, não sei se são todos os profissionais que trabalham que terão 

acesso, porque foi explicado lá que ele seria muito bem compartimentado para 

que você não tivesse acesso a todas as informações, para garantir o sigilo de 

algumas informações até da perícia. Então, cada gestor teria acesso até a um nível 

de informações.” (Enf. 4) 

Quanto à divulgação interna e externa das informações atualmente já geradas pelo 

SIAPE-Saúde, verificamos que se encontra pouco institucionalizado e subutilizado, com 

retorno para a equipe técnica através da chefia imediata ou pelos fóruns. Ou seja, pouca 

sistematização para consolidação, construção de informações, bem como a divulgação é 

pontual e restrita: 
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“Os relatórios. Mas que isso está sendo usado de alguma forma... Divulga para as 

chefias... Estão muito poucas, isso na verdade é um esforço individual, isso não é 

institucional.... não parte do sistema, isso parte do profissional que está ali 

tentando agregar e ampliar um pouco mais o valor dele ali, no sentido dele se 

sentir melhor no que ele está fazendo, só.” (Méd. Per. C) 

“Você tem relatório de quantas perícias foram feitas no ano. Pois é, eles estariam 

disponíveis no sistema, no SIAPE-NET, o acesso a isso, a gente seria treinado e 

não chegou a ser...” (Méd. Per. D) 

“(...) nós temos sim, mas eu não acho que tem como deveria, porque se nós 

tivéssemos acesso aos módulos, eu acho que igual eles têm intranet, eu acho que 

deve ter alguma coisa que fale sobre o sistema.” (Enf. 2) 

No entanto, destacamos duas falas que apontam a importância da divulgação das 

informações e da apropriação pelos servidores como um todo:  

“Você tem uma gama de dados, da realidade mesmo do servidor, como você se 

apropria disso? A gente que deveria se apropriar, então, se a gente, enquanto 

parte desse possível sistema, porque a gente deveria estar incluso, integrado, se a 

gente não se apropria, imagina os outros, imagina o próprio trabalhador, como ele 

tem esse feedback?” (A.S. M) 

“Não, não, certamente não, porque eu nunca vi. Os dados que a gente tem e 

trabalha são muito mais os dados que a gente obtém. A impressão que eu tenho é 

que a ferramenta está montada, já está validada e que os dados estão sendo 

alimentados, mas eu ainda não vi a coisa sair.” (Méd. Trab. Y) 

Quanto à existência de alguma divulgação interna sobre o SIASS nas unidades, 

obtivemos respostas negativas. Afirmou-se também baixa institucionalização dessa prática, 

bem como os que afirmaram haver divulgação, que esta era pontual e se dava através da 

perícia em saúde: 

“Não, divulgação não. Vai da vontade da gente também, quando em um exame 

pericial informar. Tem muito servidor que não sabe os seus direitos, até para tirar 

licença...” (Méd. Per. E) 

“Acho que sim, até porque quando o servidor precisa se afastar, né, e aí ele sabe 

disso por conta disso...” (Méd. Per. D) 

“Eu vou te falar, ao longo desses dois anos eu não identifiquei nenhuma medida. 

Muitos servidores que eu atendia, enquanto profissional de saúde para emitir 

parecer, desconheceu completamente, inclusive a política do SIASS. Inclusive, 

algumas ficavam surpresas quando no início do atendimento eu inicio explicando 

por que a pessoa foi solicitada para o atendimento social... E em todos os casos, 

eles foram tomados de surpresa.” (A.S. O) 

“Eu só sabia da existência do SIASS se ficasse doente, isso é uma experiência 

minha, não sei, nunca vi nada, nunca vi eles treinando, nunca vi algo que 

explicasse.” (Méd. Per. F) 

Diante dessas respostas sobre o SIAPE-Saúde, podemos verificar que apesar do 

conhecimento da existência dos submódulos pelos profissionais entrevistados, a 

acessibilidade ao sistema como um todo está ainda comprometida, restringindo-se no 

momento ao ato médico pericial. As poucas e pontuais informações estão sob forma de 

relatórios individuais, não estando assim sistematizadas nem tampouco integradas. A 

divulgação desses poucos dados se apresenta bem restrita no nível da gestão imediata e/ou 

da área técnica setorizada. 
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Tal situação demonstra ainda baixa institucionalização. Esse sistema encontra-se 

ainda com precária contribuição e cumprimento parcial do objetivo inicial, ou seja, a 

construção de um perfil epidemiológico, embasamento de ações de saúde e agravos, bem 

como ampla divulgação para possíveis reflexões externas com ampliação de atores e de 

olhares pelo conjunto da APF, contribuição esta que poderá incluir também a integração 

desse sistema com outros sistemas já desenvolvidos pela vigilância epidemiológica e em 

saúde do trabalhador do SUS através, por exemplo, do SINAN-NET.  

“Retirar a perícia médica do isolamento homologatório e inseri-la em uma análise 

técnica e humanitária, proporcionada pela informatização do sistema e integração com as 

demais ações” é um elemento destacado como ponto forte na contribuição da PASS em 

2008 (Relatório Final do I ENASS, p. 8). De acordo com o perfil de respostas, há indícios 

de que mesmo após cinco anos sua situação é embrionária e ainda frágil. 

A situação encontrada, mesmo com avanços pontuais setorizados, pode contribuir 

com possíveis riscos do SIASS se ater a um eixo específico, bem como o risco da 

percepção, conhecimento e entendimento geral do SIASS ser associado somente ao 

procedimento médico-odontológico pericial, ainda que de forma mais moderna, ágil e 

informatizada, podendo impactar negativamente na efetiva implementação.  

6.2.8 –Interdisciplinaridade e intersetorialidade na PASS/SIASS: ainda um desafio. 

O processo de construção da PASS apontou em sua formulação “ter uma proposta 

de trabalho transdisciplinar que integre as equipes multiprofissionais” como ponto forte, de 

acordo com o descrito no I ENASS (MPOG, Relatório Final, p. 7). 

O termo transdisciplinaridade, definido como “compartilhar saberes e práticas em 

busca da compreensão da complexidade humana, considerando os múltiplos fatores que 

influenciam a condição de saúde dos servidores em suas relações de trabalho” (MPOG, 

NOSS, item XI, artigo 5.°, 2010), foi inserido como uma diretriz norteadora para 

implementação das ações de vigilância aos ambientes e processos de trabalho e promoção 

da saúde do servidor. 

Machado (2011), apresentando os pressupostos da atividade de vigilância em saúde 

do trabalhador, destaca: 

O trabalho, pela sua natureza diversa e por seu significado social, é um conceito 

transdisciplinar, e toda ação que envolva seu entendimento e que se volte para 

suas repercussões deve ter uma perspectiva transversal inter e intrassetorial. 

Embora possam existir e mesmo devam existir práticas disciplinares, 

institucionais e mesmo de algum ator institucional isolado, estas só se 

materializam em um processo de vigilância em saúde do trabalhador quando 

articuladas (p. 76). 
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Vasconcellos; Gaze e Souza (2014) discorrem uma abordagem, prospectiva da 

vigilância em saúde no âmbito da administração pública e no SIASS, como um olhar 

vigilante e ampliado dos próprios servidores sobre o seu trabalho, a qual foi denominada de 

Vigilância em Saúde do Servidor Público (VISSP), que poderia incluir também, sem 

contradições com a vigilância em saúde do Estado, mecanismos de vigilância interventora. 

Ou seja, vamos tratar de uma vigilância em saúde no âmbito da administração 

pública que possa qualificar melhor a vida dos servidores e impedir ao máximo 

que adoeçam. E, nesta vigilância, os agentes transformadores e interventores 

serão os próprios servidores. Esta é a vigilância que queremos e que esperamos 

que aconteça. O olhar vigilante se processa pelas observações contínuas e 

sistemáticas, organizadas em um conjunto articulado de ações de tudo o que 

envolve os determinantes sociais de saúde (ibidem, p. 2). 

A interdisciplinaridade não foi citada na NOSS, porém foi inserida como premissa e 

princípio norteador na portaria de promoção da saúde em seu artigo 7.°, item III, como 

sendo: 

A abordagem multiprofissional sobre as ações e programas de promoção da 

saúde deve contemplar os conhecimentos técnicos a partir de visão 

interdisciplinar, observada a relação entre as diferentes áreas do conhecimento e, 

fundamentalmente, considerado o conhecimento dos servidores para o 

desenvolvimento das ações e dos programas. 

Vasconcellos (2011), refletindo sobre interdisciplinaridade, intersetorialidade e 

controle social em saúde do trabalhador e a contribuição destes conceitos para um 

desenvolvimento prático, considera a interdisciplinaridade como estratégica para a 

transformação da saúde no trabalho através de disciplinas de conhecimento e considerando 

o saber operário agregado como um componente fundamental para esta ação 

transformadora.  

Os conhecimentos de cada uma das disciplinas participantes da ação sobre um 

determinado objeto de vigilância serão compartilhados e apropriados por todos os 

que participam da ação, ao longo do tempo. (...) é uma estratégia de ação sobre 

um determinado objeto a ser vigiado, de modo a aprimorar o mecanismo de 

intervenção e torná-lo mais qualificado, mais sólido e perene (p. 149, 150). 

Segundo o autor, mesmo com as atuais práticas de saúde distantes desse contexto, o 

resultado da prática interdisciplinar na ação pública é em si um novo objeto: o objeto 

mudado. Problematiza a abordagem educadora formal como ainda limitante e que o 

trabalhar interdisciplinarmente na prática real e cotidiana é o que efetiva em si a 

intedisciplinariedade (p. 152).  

Mesmo sem estar diretamente incluído no roteiro de entrevista, o tema de 

interdisciplinaridade foi indagado aos participantes enquanto uma possível ação do SIASS, 

e obtivemos de alguns entrevistados respostas distintas. Algumas respostas mostraram 

abordagem negativa, enfocando genericamente as resistências e atual fragmentação; outras 
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foram positivas, com relato da prática multiprofissional; e ainda algumas relacionaram a 

interdisciplinaridade com a atuação multidisciplinar.  

“Então, acho assim, ela não aconteceu, que é mudança. Mudança é muito difícil, 

as pessoas, os profissionais, servidores, já estavam acostumados a ficar cada um 

no seu quadrado... mas assim, internamente, há uma resistência... se o 

multidisciplinar não vai, imagina o interdisciplinar... e é uma necessidade muito 

grande atuar em conjunto.” (Méd. Trab. X) 

“(...) então essa experiência de trabalhar aqui, foi a primeira vez que eu 

realmente, a gente consegue trabalhar que eu acho que é um grande desafio, que 

interdisciplinar, em uma abordagem em que todos os servidores somos todo 

mundo... e a gente troca o tempo todo... a gente está o tempo todo na parede, 

porque não existe resposta, a gente vai construir uma resposta coletiva, nossa e 

do servidor, e se ele achar que deve ser, também da chefia dele, se ele quiser 

envolver a chefia, então essa constituição coletiva que eu acho que é o grande 

barato da história, a gente diz que é uma coisa artesanal.” (A.S. M) 

“Agora, interdisciplinaridade, aí é complicado, eu acho que aqui, e a aí todos 

eles, as outras formam um castelo, se relacionar com outros castelos é 

complicado, eu acho que as pessoas ainda são muito seccionadas aqui.” (OCP 1) 

“Eu acho que a interdisciplinaridade justamente é o trabalho daqui que a gente 

está trabalhando de uma forma junto com o trabalho de lá, que é outra forma, mas 

dentro dessas duas coisas diferentes, o que eu faço, o que ele faz acaba 

convergindo para a mesma coisa, a gente pode trabalhar junto.” (OCP 2) 

No que se refere à multidisciplinaridade
25

, tivemos algumas respostas que afirmam 

que as ações do SIASS estão principalmente restritas ao médico, sendo assim um reforço 

ao modelo biomédico e ainda com percepção de ações fragmentadas. Essas respostas 

predominaram na categoria de médico perito: 

“Eu acho que ainda a responsabilidade, tudo se resume ao ato médico, mesmo o 

SIASS hoje, tudo se resume ao médico, o médico que vai determinar em que 

momento que a parte social deve entrar... É o ato médico... Porque o início e fim 

é dele, o sistema ainda obriga isso. Não sei quem é que está certo ou errado, eu 

não sei. Só o tempo vai dizer isso pra gente. (...) você trabalhar com a equipe 

multidisciplinar com todos no mesmo ambiente trabalhando juntos ali, chegando 

a um consenso, vá ser o avaliado ali, e os outros profissionais ao mesmo tempo 

ali. Então eles vão chegar num consenso.” (Méd. Per. C). 

“A gente não tem a inter... a multidisciplinaridade. A gente tem equipe. A gente 

teria aqui o quê? A gente só tem a parte médica, a verdade é essa, entendeu? 

Porque trabalha mais aqui, até junto aqui com a assistente social que você tem e 

acabou. O que que você tem mais aqui?” (Méd. Per. H). 

“Eu estou achando quantitamente, qualitativamente precária.... a proposta da 

saúde do trabalhador, no caso o SIASS, do servidor, eu não vejo essa equipe 

multidisciplinar. Então, aqui na instituição, quando se fala em SIASS, em equipe 

multidisciplinar, não tem não.” (Méd. Per. E) 

Outros entrevistados apontaram a multidisciplinaridade como positiva, porém ainda 

sem um desenvolvimento prático, e alguns apontaram as especificidades profissionais e 

ainda uma abordagem operacional setorizada e também uma abordagem um pouco mais 
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 Segundo Minayo, o conceito de multidisciplinaridade “constitui-se na justaposição de disciplinas, cada uma com suas 

teorias e metodologias próprias, cada um no seu quadrado” (2010, p. 436).  
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ampliada. No entanto, muitas vezes se referiam à multidiscipliaridade utilizando 

parâmetros do conceito de mutiprofissionalidade
26

.  

“Eu percebo positivamente, eu acho que é bom... essa questão de tá todo mundo 

empenhado num objetivo, é claro que existem muitas diferenças, né? Que não 

são exatamente pontos negativos, existem muitas diferenças, por isso é 

necessário que a gente esteja junto pra somar, né?” (Méd. Per. D) 

“E a questão social, como que você vai administrar isso, então é importante todos 

os profissionais estarem envolvidos, cada um dentro do seu segmento, pra poder 

haver uma qualidade melhor dentro do serviço que é oferecido. Então, eu acho 

muito importante a questão da multidisciplinariedade... Acredito que sim, pelo 

menos a gente tenta.” (Enf. 2) 

“Acredito que seria muito rica a contribuição porque cada um tem uma visão 

diferente. Acho que no somatório, eu acho que ajuda muito... Mas... a saúde é um 

todo... Tudo o que você puder integrar pra poder melhorar, seja multidisciplinar, 

seja nos setores, seja do Ministério... tudo o que você puder integrar pra melhorar 

a saúde do ser humano, não só do servidor, porque o servidor é só um tipo de 

funcionário, é viável e eficaz...” (Méd. Per. I) 

“Ah, é uma projeção na busca de se implementar, né, que carece de maior 

eficiência, de maiores entendimentos e precisa de uma maior organização, né? E 

também juntar as forças.” (A.S. N) 

Em relação à pergunta sobre a intersetorialidade na PASS/SIASS, a maioria dos 

participantes, sem distinção de categoria profissional, referiu uma abordagem restrita, seja 

na relação interna entre os setores operacionais diretos ou entre setores burocrático-

administrativos do próprio órgão, essa última com pontos de tensão.  

“A intersetorialidade é variável, existe, maior com alguns setores, menor com 

outros, a relação com alguns setores é conflituosa, particularmente com o pessoal 

dos recursos humanos e da legislação, e é inevitável, porque são áreas que têm 

muitos pontos de sobreposição e atividades muito afins.” (Méd. Trab. Y). 

Uma entrevistada apresentou, sem aprofundamentos e de forma oscilante, uma 

abordagem um pouco mais próxima ao conceito preconizado de intersetorialidade, porém 

destacando que a ação prática não seria da equipe multiprofissional, e sim seria afeta à uma 

categoria profissional.  

“Intersetorialidade...? Eu vejo que o campo, o profissional que pode colaborar 

mais na questão da intersetorialidade é o assistente social, até por conta da 

formação dele. Nós somos formados e estudamos políticas públicas, então esse 

entendimento. Também, de outros setores da sociedade até...” (A.S. P) 

Em acordo com as discussões e reflexões sobre intersetorialidade em saúde do 

trabalhador propostas por Vasconcellos (2011), esse conceito contribui para um olhar 

holístico das estruturas interventoras, superando a típica fragmentação dos aparelhos de 

Estado em consequência da partilha político-partidária. Aponta que atuar intersetorialmente 

sobre um objeto significa “utilizar recursos comuns, somar forças de intervenção, ganhar 

tempo, aprimorar o olhar sobre o objeto, fazer o Estado cumprir seu papel”, e que esse 
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 Multiprofissionalidade para Minayo diz respeito à múltipla articulação de áreas profissionais para 

solucionar um problema complexo da prática, na qual são necessários conhecimentos de vários especialistas 

(idem). 
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contexto se apresenta distante das atuais práticas de saúde, assim como discorrido sobre a 

interdisciplinaridade (p. 152).  

De acordo com o encontrado, pudemos perceber, com exceção de situação ainda 

pontual, que os entrevistados, em seus olhares singulares e com algumas considerações, 

não se aproximaram desses conceitos como estruturantes da PASS/SIASS, nem, tampouco, 

em suas práticas, mostrando-se um desafio para a implementação da PASS/SIASS.  

6.2.9-  PNSST e PNSTT: inter-relação com a PASS/SIASS?  

              O desconhecimento ou uma incerteza sobre o conhecimento da PNSST e PNSTT 

foi a maioria das respostas dos participantes. Considerações, mesmo tangenciais, foram 

levantadas por alguns entrevistados sobre as mesmas no contexto da política atual da saúde 

do trabalhador, sua inter-relação e a relação com o SIASS, com convergência de 

concepções e conceitos entre eles, que incluiu também um olhar crítico sobre a atual 

situação. 

“Acho que sim, acho que essas publicações servem para fortalecer o sistema que 

já está aí. Você cria um conjunto de normas e cria um conjunto de portarias, você 

vai normatizando as atividades, acho que isso só contribui para fortalecer o 

sistema. Que aí você está criando atribuições, está criando responsabilidades.” 

(OCP 2) 

“Então, eu considero que essas três políticas têm pontos convergentes que 

contemplam a dimensão ampliada da saúde do trabalhador, seja ele do regime 

geral da previdência, ou seja, ele do regime único como servidor público. Mas o 

fato é que a operacionalização dessas políticas tem uma lacuna imensa entre a sua 

essência e a sua operacionalidade. Eu acredito que a emissão e a publicação de 

todas as políticas e da Lei Orgânica de Saúde, da Constituição Federal, foi um 

avanço em termos normativos, mas em termos práticos está muito atrasado. 

Repetindo, inclusive paradigmas que já foram superados. Isso é complicado.” 

(A.S. O) 

No entanto, cabe ressaltar a fala de um entrevistado que fez menção direta sobre o 

papel do Ministério do Trabalho, o que é, de certa forma, compatível, em função da 

referência histórica de inserção das relações saúde-trabalho nos preceitos normativos 

protetores do direito trabalhista. 

Do que eu me recordo, todas as normas apontam para o entendimento comum e 

não são muito divergentes entre si. Nem mesmo as do Ministério do Trabalho, 

todas remetem muito ao Ministério do Trabalho. Políticas de saúde do 

trabalhador não fogem do conceito preconizado pelas normas regulamentadoras.” 

(Méd. Trab. Z) 

Como já descrito no capitulo 3, em 2011 houve a publicação da Política Nacional 

de Saúde e Segurança no Trabalho, cabendo à Comissão Tripartite de Saúde e Segurança 

do Trabalho (CTSST) a gestão participativa dessa política. Entre suas competências: 

“elaborar, acompanhar e rever periodicamente o Plano Nacional de Segurança e Saúde no 

Trabalho” – PLANSAT (inciso c, item IX, da gestão). O SIASS, tendo como órgão 

responsável o MPOG, está citado no PLANSAT através dos objetivos estratégicos de 
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integração das ações governamentais de SST e na implementação de sistemas de gestão de 

SST nos setores públicos e privados (http://portal.mte.gov.br/geral/publicacoes/). 

Em 2012, foi também publicada a portaria do Ministério da Saúde instituindo a 

Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora e com o princípio da 

universalidade, tendo abrangência para todos os trabalhadores homens e mulheres, 

incluídos aí os de vínculo empregatício público. Durante o mês de dezembro de 2014, após 

etapas regionais, foi realizada em Brasília a IV Conferência Nacional de Saúde do 

Trabalhador. Teve como temática: “Saúde do trabalhador e da trabalhadora, direito de 

todos e todas e dever do Estado”, o eixo principal: “A implementação da Política Nacional 

de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora” e subeixos: “O desenvolvimento socioeconômico 

e seus reflexos na saúde do trabalhador e da trabalhadora”; “Fortalecer a participação dos 

trabalhadores e das trabalhadoras, da comunidade e do controle social nas ações de saúde 

do trabalhador e da trabalhadora”; “Efetivação da Política Nacional de Saúde e do 

Trabalhador e da Trabalhadora, considerando os princípios da integralidade e 

intersetorialidade nas três esferas de governo”; “Financiamento da Política Nacional de 

Saúde do Trabalhador, nos municípios, estados e União”. 

6.2.10 – A PASS/ SIASS ainda é desconhecida pelo conjunto dos servidores públicos.  

Um ponto fraco destacado no relatório final do I ENASS em 2008 foi “a 

insuficiente divulgação da política do SIASS entre os diversos órgãos e servidores”, tendo 

sido apresentada como sugestão “ter uma política de comunicação com divulgação ampla 

do SIASS em todos os níveis do poder executivo, envolvendo os servidores” (MPOG. 

Relatório Final, 2008, p. 8, 10). Nesse sentido, buscamos saber a opinião desses 

profissionais atuantes no SIASS, se os servidores públicos em geral conhecem o SIASS. A 

maioria dos profissionais entrevistados respondeu que os servidores, de uma forma geral, 

desconhecem ou conhecem como perícia médica, situação esta que se coloca como 

restritiva para o SIASS. Acrescentam reflexões sobre essa opinião:  

“Não como o SIASS. Conhece como perícia médica, SIASS pra ele se resume em 

perícia médica.” (Méd. Per. C) 

“Porque assim, a gente fala que passa pelo SIASS, mas para o servidor ainda hoje 

é a perícia de ontem, O SIASS é a perícia de ontem porque basicamente ele vai 

para a perícia médica, entendeu?” (Psic.) 

“Se a gente for ver pelo povo, não sei, eu vou pelo meu dia a dia, eu acredito que 

se sabem, sabem muito superficialmente, eu acho que não tem noção da função 

do SIASS, a noção real. Não posso falar por todo mundo, mas pela minha 

realidade.” (Méd. Per. F) 

Alguns entrevistados apontaram que o conhecimento do SIASS está restrito às 

equipes multiprofissionais e questionam a atual eficácia de divulgação.  

http://portal.mte.gov.br/geral/publicacoes/
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“Ué, essa perícia não era do Ministério da Saúde?", ‘por que esse documento é do 

Ministério do Planejamento?’... ‘não, é que agora tem esse sistema integrado de 

Saúde, as ações mudaram’, tem que explicar tudo. Por isso que te falo, eu 

entendo que precise de mais fóruns, pra explicar ao servidor, não os que estão 

envolvidos.” (Enf. 2) 

“Não... eu não acho que falte informação, a divulgação do SIASS deve ter sido 

feita várias vezes, mas é aquela história de você ver tanta informação pendurada 

em tanto lugar... Porque a gente tem aquela famosa coisa do que pega e do que 

não pega... na verdade as pessoas acabam conhecendo e falando sobre aquilo que 

elas percebem que está andando, que está funcionando e que está caminhando.” 

(Méd. Trab. Y) 

O portal do SIASS, site de abrangência nacional, está atualmente em plena 

operacionalização, buscando integrar as unidades do SIASS e divulgar as experiências. 

Busca, também, ser um canal de informações administrativas e, além disso, inclui 

ferramentas específicas como, por exemplo, a TV SIASS, que divulgou a maioria dos 

eventos realizados, bem como um link das atualizações legais normativas. Cabe destacar a 

fundamental importância do SIG – Saúde do Servidor Público, ferramenta de abrangência 

nacional implantada em 2012 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro através de sua 

Coordenação de Política de Saúde do Trabalhador (CPST) e pela Pró- Reitoria de Pessoal-4 

em parceria com a Rede Universitária de Telemedicina (RUTE). Essa iniciativa em curso 

busca ampliar a divulgação do SIASS nacionalmente e proporciona web conferências 

mensais com discussões, atualizações temáticas e troca de experiências entres os técnicos, 

gestores centrais e locais e o conjunto da APF. 

No entanto, pelas respostas, observamos que o conhecimento do SIASS pelos 

servidores se apresenta restrito, incipiente e vinculado ao eixo pericial, podendo ainda ser 

considerado um ponto fraco, carecendo de ampliação através dos canais existentes e/ou a 

construção de outras ferramentas.  

6.2.11 – Controle social no SIASS: um desafio de todos. 

O Sistema Único de Saúde tem entre suas diretrizes a participação da comunidade, 

consubstanciada como um princípio organizativo do próprio sistema, e foi denominada de 

controle social. A Lei n.º 8.142 de 1990 dispôs especificamente sobre essa participação 

com a criação de instâncias colegiadas como conferência de saúde e conselhos de saúde. 

Para Vasconcellos (2011), no caso da saúde do trabalhador, “os sindicatos e outras 

organizações representativas dos trabalhadores são a parte fundamental do controle social 

indispensável na realização das ações de vigilância” (p. 150). Ou seja, na estratégia 

interventora da VISAT, o controle social é também tomado como um princípio: 

Incorporação dos trabalhadores e das suas organizações, principalmente as 

sindicais, em todas as etapas da vigilância em saúde do trabalhador, 

compreendendo sua participação na identificação das demandas, no 

planejamento, no estabelecimento de prioridades e adoção de estratégias, na 
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execução das ações, no seu acompanhamento e avaliação e no controle da 

aplicação de recursos (BRASIL, 1998 apud VASCONCELLOS, 2011). 

Machado (2011) define a VISAT:  

Como um dos campos de vigilância em saúde cuja característica singular de 

intervenção é a sua ação na transformação do trabalho no sentido de promoção da 

saúde. Tem como estratégia elementar a interdependência dos profissionais de 

saúde com os trabalhadores, com base nas possibilidades institucionais de 

regulação e proteção voltadas às relações técnicas e sociais do trabalho (p. 67). 

Ressaltamos que, especificamente em relação ao controle social, alguns itens já 

estavam sendo apontados em 2008 por ocasião do I ENASS: “Inserir a dimensão 

participativa na elaboração da política”, bem como “propor a criação de comissões de 

saúde e segurança do trabalhador por local de trabalho” foram descritos como pontos 

fortes. A “ausência do Conselho Nacional de Saúde e de outras entidades no processo de 

construção da PASS” foi considerada como um ponto fraco, já “Implantar as organizações 

por locais de trabalho na APF” foi apresentado como um desafio (MPOG, 2008. Relatório 

do I ENASS, p. 7-9). 

A Norma Operacional de Saúde do Servidor (NOSS) foi o instrumento normativo 

do SIASS que definiu atribuições e competências das denominadas Comissões Internas de 

Saúde do Servidor (CISSP). Esse contexto foi abordado com mais detalhes no capítulo 1, 

porém cabe ressaltar que até o momento não houve regulamentação específica do governo 

central sobre as CISSP. No entanto, apesar de não fortalecer o processo, não pode ser 

considerado um impeditivo efetivo para que os órgãos descentralizadamente tomem 

iniciativas para implantá-las.  

Considerando a participação dos trabalhadores como fundamental, inerente e 

intrínseca às ações de saúde do trabalhador e do SIASS, indagamos aos entrevistados 

sobres seus conhecimentos das CISSP e sobre a participação dos sindicatos nas ações do 

SIASS. A maioria respondeu desconhecer a existência/funcionamento das CISSP, nem 

mesmo o termo ou nomenclatura. Um profissional fez um relato pregresso de existência de 

um setor com similaridade à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) na 

unidade que atua. 

“Não, nunca ouvi falar. Aqui tinha um setor que tinha uma pessoa que fazia a 

função da CIPA.” (Enf. 4) 

Outro profissional fez menção à situação inicial e incipiente no momento: 

“Eu acho que alguma unidade não existe não, se existe é embrionária, mas existir 

assim como é, não existe não.” (Méd. Trab. X) 

Em relação à participação dos sindicatos ou associações nas ações do SIASS, 

obtivemos de certa forma o mesmo perfil de respostas, ou seja, a maioria desconhece ou 

cita com incerteza a participação do sindicato. 
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No entanto, alguns entrevistados teceram considerações específicas sobre essa 

questão com várias abordagens, como, por exemplo: críticas à participação dos sindicatos 

na construção da PASS; insuficiência de comunicação e relação com a base associada ao 

atual retraimento da luta sindical; o envolvimento do sindicato nas situações de controle 

direto de carga horária e implantação de ponto eletrônico. Essa atuação sindical foi 

considerada pelos entrevistados como pontual. Em relação à saúde, foi citado que a 

participação do sindicato se restringiu às reivindicações de adicionais ocupacionais. 

“Eu acho, sinceramente, eu creio, minha opinião, quando foi introduzida essa 

nova política do SIASS, o sindicato não compareceu. Teve alguns encontros, que 

eu me lembro, encontro em São Paulo, eles foram convidados, mas muito poucos 

compareceram, também assim não falaram muita coisa, que eram contra, e 

sumiram. Eu creio que eles não venham participando, mas eles assim, não 

participam, não entram na construção e depois criticam.” (Méd. Trab. X) 

“É, eu acho que você tem algumas participações pelo que a gente lê dos jornais 

informativos, mas sabe o que eu acho? É que falta comunicação né? Se você está 

representando, o que você está me representando, você tem que passar pra mim, 

o que, que é que você tá me representando, eu tenho que saber, e eu acho isso 

pouco passado... É, que ficou meio à parte... então, assim, o pessoal, eu acho que 

até diminuiu, eu acho que eles eram atuantes... assim mais, vinha mais jornal, e aí 

à medida que foi diminuindo os movimentos de greve, não sei por que, nem me 

cabe falar aqui o que que eu acho. né, a minha teoria, então foi diminuindo mais 

ainda.” (OCP 3) 

“Se tem, eu desconheço. Eu vi que teve muita participação do sindicato nessa 

situação da implantação do ponto eletrônico... e tudo. Foi montada uma comissão 

de 40 horas... mas essa comissão se pautou nesse tema, nesse momento, foi 

constituída para aquela questão e acabou. Não existe uma que fique o tempo 

inteiro, tempo integral e trabalhem com isso não, eu desconheço, se tem está 

quietinha.” (Enf. 4) 

“Não, com certeza não. O único momento que o sindicato vem procurar é a 

questão trabalhista de reajuste salarial, de ponto, não tem nada a ver com a saúde, 

nem passam pela pauta. Talvez tenha algum item das regionais do sindicato... e 

que levam a essa coisa da insalubridade...” (OCP 2) 

Como abordado anteriormente e com mais detalhes no capítulo 3, de acordo com os 

preceitos históricos e práticos conceituais do campo da saúde do trabalhador, o controle 

social é essencial principalmente na garantia da continuidade da intervenção da VISAT.  

Nesse tema central, sendo um pilar do campo de saúde do trabalhador e sua possível 

interface do controle social no SIASS, e diante do observado nas entrevistas, cabe retomar 

as considerações de Andrade (2009), segundo as quais ocorreram expectativas dos gestores 

centrais à época de que as organizações por local de trabalho como, por exemplo, as 

CISSP, se constituíssem em mecanismos de democratização de gestão no trabalho. Nas 

unidades do SIASS avaliadas, isto ainda parece distante de se efetivar. Sobre a participação 

da representação sindical, ratificamos a afirmação de que houve participação periférica e 

pontual na implementação da PASS. As entidades representativas não foram incluídas 

formalmente nas instâncias deliberativas, entre elas o Comitê Gestor, e participaram apenas 

como convidadas, o que de certa forma pode estar contribuindo para uma escassa 
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apropriação e provável refratariedade ao SIASS, com consequente impacto negativo para 

sua implementação. 

Cabe também ressaltar, o olhar posterior de Melo, representante sindical em mesa-

redonda já citada no capítulo 4, por ocasião do lançamento da NOSS e da proposta de 

regulamentação da CISSP em 2010. Sua fala contribuiu para problematizar e refletir sobre 

essa questão no SIASS, afirmando a importância da mobilização dos trabalhadores e seus 

representantes em caráter constante para empoderamento frente à construção e 

implementação da PASS. Concordamos que esse processo poderá contribuir, mesmo com a 

atual conjuntura no mundo do trabalho de reestruturação produtiva, com impacto no 

serviço público para ampliação do olhar e na atuação reivindicatória sindical para além da 

monetização dos riscos, passando a uma atitude de efetiva exigência da saúde, como direito 

explicitado pelo clássico lema “saúde não se vende nem se delega, se defende” (ALONSO, 

2007 apud VASCONCELLOS, 2011, p. 416). 

6.2.12 – Facilidades, dificuldades e proposições das equipes para a implementação da 

PASS/SIASS. 

Sobre as facilidades para implementação do SIASS, obtivemos respostas vinculadas 

ao sistema de informação e informatização, restritas ainda ao eixo pericial  

“Acho que tá caminhando, muito vagarosamente, ele veio, ele chegou forte, 

bonito, mudando tudo, achei interessante, que na questão de perícia, então, foi 

ótimo, porque não tem mais aquela questão de papelada, aqueles prontuários 

grossos, enormes, que as pessoas vinham, tinha que ler o que o outro escreveu. 

Agora não, tudo informatizado.” (Enf. 2) 

“Eu acho que, a perícia teve facilidade no sentido de que já tem o sistema de 

perícia né, e aí eu acho que só isso migrou pro sistema, e houve notificações, eu 

acho que eles tiveram que se adaptar... é como se você pegasse um serviço que já 

tivesse e passasse isso pra computadorizado, pra sistema e tudo, e né? Ali eu 

acho que isso foi a facilidade.” (OCP 3) 

“A facilidade, positiva, é o sistema que dá uma dinâmica maior, com informações 

bem mais precisas e você ganhar tempo na execução do ato médico pericial 

tranquilamente.” (Méd. Per. E) 

Facilidades foram também destacadas quanto à existência da equipe 

multiprofissional:  

“Ter uma equipe mínima razoável, multiprofissional e comprometida.” (Enf. 6) 

“É o entrosamento profissional entre as pessoas, as pessoas aqui são muito 

entrosadas, isso é muito bom, não significa que são integradas, mas são 

entrosadas umas com as outras.” (Méd. Trab. X) 

“Facilidade assim, vontade das pessoas, os profissionais ligados querem que 

aconteça. Isso já é um facilitador e as chefias também, de acordo com a coisa, 

pelo menos de gestão de pessoas, elas são voltadas para que isso aconteça, então 

isso já é uma grande coisa.” (OCP 2) 

Um entrevistado destacou como facilidade a possibilidade do interesse e 

participação dos servidores nas ações, ou seja, uma abordagem mais ampliada:  
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“Facilidade, eu acho que seria o servidor ficar sedento de ações, todas as ações 

que a gente propõe, independente do que seja, ele topa, ele acredita, não tem 

resistência, mesmo as coisas mais pesadas no sentido de você tem que tensionar, 

e você vai conseguir de alguma forma, apontar para a questão, a parte de um 

conflito, que aí você tira todo mundo da zona de conforto, tem aquela coisa, mas 

eles topam, estão sedentos, e eu acho que estão sedentos também de repensar a 

gestão... a gente pensa nisso o tempo todo, como rever essa forma de gerir, 

porque é uma estrutura completamente burocrática, não leva em consideração a 

experiência profissional do servidor.” (A.S. M) 

Sobre as dificuldades, alguns participantes relatam uma abordagem um pouco mais 

ampliada e contextualizadora, que incluiu críticas ao modelo ainda com perfil centralizado 

e verticalizador e pouco participativo com tensões internas; utilização mecanicista e 

imposição da transversalidade, bem como foi reforçada a percepção da lacuna entre 

formalização e operacionalidade da política. 

“E a dificuldade é entender o que o servidor quer, essa é uma dificuldade muito 

grande, porque eu acho que você não pode se propor a fazer uma ação de saúde 

desvinculada da demanda. E às vezes essas ações vêm daqui, são institucionais, 

já são programadas pro governo como um todo, aí fica difícil. Então essa é uma 

grande dificuldade, talvez maior do que a questão de verba.” (OCP 1) 

“Mas é a crítica que eu faço é a utilização de forma mecanicista. Se você utiliza o 

instrumento sem uma dimensão política, política que eu falo não é política 

partidária, mas é uma questão de política de dimensão do que é o instrumento, 

qual a finalidade desse instrumento. Você acaba subjetivando o instrumento, mas 

eu acredito no SIASS como instrumento imprescindível. Vai ter perda, 

necessariamente vai ter alguma perda. Tem uma perda. Perda no reconhecimento 

de direito também do servidor que está pleiteando a licença, que está pleiteando 

alguma ação para promoção, recuperação da saúde. Porque muitas vezes a 

promoção da saúde é uma ação educativa na unidade, é uma mudança na gestão 

daquele trabalhador, não necessariamente é só doença.” (A.S. O) 

“É aquilo que eu te falei, aqui cada um no seu quadrado, ele nem vai saber o que 

é. Eu acho assim, se numa própria unidade SIASS as pessoas não sabem, então 

imagina o resto, não tem como, se não vão divulgar... É uma dificuldade porque 

não há uma aceitação. Porque é coisa que você pensa assim, é até contraditória.” 

(Méd. Trab. X) 

É o que eu tô dizendo pra você, tem que tornar as coisas praticáveis, volto a falar 

o que tinha dito anteriormente, não adianta você botar só no papel, tem que dar 

meios... Aqui, por exemplo, eu vejo que a gente tem deficiência de meios, aqui 

na Perícia, porque essas instalações nossas aqui são horríveis, são precárias, isso 

não é meio que se dê pro profissional trabalhar, e nem tampouco pro servidor ser 

atendido.” (Méd. Per. G) 

Dificuldades burocráticas específicas e também em relação à estruturação e 

integração das equipes 

“Mas assim, essas burocracias, essas coisas emperram muito as ações. Tô aqui há 

cinco anos lutando para fazer o exame periódico, que nunca foi feito aqui 

dentro.” (Enf. 4) 

“Primeiro, você estabelecer realmente uma equipe que consiga executar a função. 

Nesse momento a gente não está conseguindo estabelecer essa equipe. Porque 

quando você tem um grupo que começa a trabalhar, essa equipe é desfeita ou 

porque a pessoa não era... E aí quando você troca os personagens da equipe, aí 

você tem que começar ou tudo de novo, aí vem com um perfil diferente, já volta 

para outra coisa.” (OCP 2) 

“Dificuldade acho que, assim, é a falta da gente pode efetivamente sentar e traçar 

um norteador. Se queremos para onde queremos e o que devemos e vamos fazer. 
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talvez não a falta do tempo, não é isso. É a falta da gente também sentar e se 

organizar, sabe? Exatamente.” (Psic.) 

Dificuldades gerais e específicas quanto ao Sistema de Informação incluindo 

também sua possibilidade como ferramenta de integração dos eixos e importância da 

promoção e vigilância também foram citadas. 

“É primeiramente essa transparência de informações, porque as informações a 

gente só consegue situar quando você vai num fórum, e mesmo assim, quando 

você está num fórum, ultimamente você não tem nada. em função dessas 

mudanças de coordenação, dos profissionais envolvidos.” (Enf. 2) 

“Então, essa coisa da unificação dos módulos, eu acho que se a gente for 

vinculado também, se trabalhasse afinado com a perícia, eu acho que isso 

potencializaria muito mais o nosso trabalho, teria um sucesso maior, e essa coisa 

do planejamento, o planejamento aqui é muito ruim... acontecem ações estanques 

não tem um planejamento continuado.” (A.S. M) 

“É. Volto a reforçar, né, o Sistema, pra que ele possa, realmente, fluir, para que 

ele possa, realmente, funcionar é preciso que as pessoas conversem entre si e haja 

o melhoramento, inclusive, no Sistema de Informática, da informatização, né?” 

(A.S. N) 

“Eu gostaria que a gente tivesse chance de fazer essa parte da promoção né? Se a 

gente pudesse angariar dados e agora a gente também não tem tempo né?” (Méd. 

Per. D) 

“Agora eu acho que existem muitas dificuldades nos outros módulos, no módulo 

de vigilância e de promoção, eu acho que passa por falta de pessoas, eu acho que 

passa por falta de vontade política, passa por várias faltas. Isso em vigilância e 

promoção, eu acredito. Porque são as ações coletivas...” (OCP 3) 

Entrevistados referiram dificuldades restritas ao procedimento operacional do eixo 

pericial: 

“Pra mim, a minha ferramenta de trabalho. O que eu vejo nesse programa ele tem 

falhas, principalmente na formulação de laudos.” (Méd. Per. H) 

Há um visível destaque à fragmentação estrutural em si e baixa inserção 

institucional, e, por assim dizer, a quase inexistente ou pontual articulação intrainstitucional 

entre gestores dos órgãos, técnicos e servidores.  

As facilidades, mesmo que não somente restritas ao sistema operacional de um eixo, 

incluíram a existência e o interesse unilateral da equipe técnica, podendo assim demonstrar 

a importância, interesse e esforços destes atores na busca cotidiana, mesmo com obstáculos 

estruturais, para alguma efetividade no SIASS e possível impacto positivo das mesmas.  

6.2.13 – Entre o otimismo e ceticismo. 

Ao serem solicitados para considerações adicionais, alguns optaram por acrescentá-

las, e essas abordagens se dividiram em duas visões opostas. Alguns mostraram um olhar 

mais crítico. Um olhar ampliado sobre direitos, porém crítico e cético: 

“Tem a utopia de que os direitos, se direito for, com direito de fato, que nós 

temos muitos direitos garantidos, mas eles ficam só na teoria, só nas leis, a gente 

de fato não tem esses direitos. Não tem meios que garantem, mas quem vai se 

levantar e fazer com que se cumpram essas leis? Então você vai brigar com um 

gigante, não tem a mínima chance. Gostaria que o que fosse de direito fosse feito 

de fato. Tudo bem, já houve uma briga muito grande pra você ter esse direito, de 

direito, e vai ter que continuar brigando para que esse direito se torne de fato. 
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Quando que vai acabar essa briga? Não vai acabar nunca. Mas eu gostaria de que 

um dia fosse assim.” (Enf. 4) 

“Conheço muito menos do que eu gostaria, tenho muito menos interação do que 

gostaria. Conheço menos, tenho menos interação, e acho que as coisas não 

acontecem como tão escritas, não chegam à ponta, não se concretizam. E 

observações, que tão todas as políticas públicas, se elas se concretizassem 

realmente, seria uma maravilha. Você vê que as coisas não acontecem como 

estão escritas.” (Méd. Per. G) 

“E acho assim, que é uma política meio difícil de você mudar. Acho que até o 

Sergio entendeu isso, a mudança não é de um dia pro outro, vai demorar anos, vai 

passar uns vintes anos pra ocorrer essa mudança, as pessoas não aceitam a nova 

política.” (Méd. Trab. X)  

“Avançasse na dignificação do trabalho e na dignidade do servidor.” (Méd. Per. 

J) 

Outros trouxeram uma abordagem e um olhar mais otimista e esperançoso: 

“Eu espero muito, de coração, que possa os outros módulos serem implantados, 

eu espero muito... É, que a vigilância eu acho uma coisa importantíssima. Não... 

Então assim, eu acho que é, pra, pro conjunto de funcionários públicos federais, 

pro conjunto da classe trabalhadora, tá?, é um, se pudesse, isso pode, né, é um 

grande avanço, né, o avanço de você ser visto, de você ser acompanhado, você 

poder mudar algumas coisas na estrutura.”(OCP 3) 

“Acho que eu gostaria que a coisa acontecesse No seu âmbito geral mesmo, 

sabe? Não somente na perícia médica. Que a gente pudesse ter pernas para poder 

abarcar toda a demanda. quase não tem, mas acho que muita coisa vai acontecer 

ainda.” (Psic.) 

“Não sei, não sei nesse momento, eu gostaria que desse certo, porque eu vejo 

com bons olhos essa coisa da política, eu vejo com bons olhos o governo 

tentando melhorar suas equipes, sua força de trabalho, seus sistemas, e eu acho 

que isso é um grande avanço. Eu posso dizer que eu tenho 30 anos de serviço e 

essa coisa de você ver o governo se pensando é uma coisa de você voltar para si, 

‘o que é, qual é a minha estrutura, como eu funciono, como meus servidores 

são?’. Isso é uma coisa legal, superpositiva, um avanço bem grande.” (OCP 2) 

 

 

7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste trabalho, o nosso objetivo foi realizar uma análise da implementação da 

Política de Atenção à Saúde e Segurança do  Servidor Público Federal (PASS) e de seu 

sistema operacional estruturante ‒ SIASS ‒, com enfoque nos profissionais de saúde que 

integram a equipe atuante no cotidiano prático. Conforme apresentado no primeiro 

capítulo, esta política tem caráter inédito e recente, vindo a preencher uma lacuna histórica 

quanto ao papel patronal do Estado, ainda que restringindo sua abrangência ao conjunto de 

servidores do executivo no âmbito da Administração Pública Federal.  

Escolhemos como campos de investigação duas unidades do SIASS do estado do 

Rio de Janeiro sediadas em órgãos institucionais distintos e diferenciadas em sua inserção 

histórico-política no que se refere às relações saúde–trabalho, sendo uma do INSS/MPS e 

outra do Ministério da Saúde. A escolha foi orientada pelo pressuposto de que tal 

diferenciação se refletiria nas respostas à entrevista. Pressuposto que não se confirmou, 

pois a fala dos entrevistados das duas unidades foi de certa forma coincidente, tanto em 
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relação às concepções do campo de Saúde do Trabalhador como sobre conhecimento e 

considerações da PASS. O mesmo ocorreu no âmbito das categorias profissionais dos 

membros das equipes. 

No que toca à concepção de Saúde do Trabalhador, a maioria dos entrevistados, sem 

predomínio de unidade ou categoria profissional, remeteu-se às características da Saúde 

Ocupacional ao frisar aspectos relacionados ao ambiente de trabalho e monitoramento do 

trabalhador. Uma concepção um pouco mais ampliada foi minoritariamente encontrada, e 

atrelada às categorias profissionais vinculadas ao eixo da promoção e vigilância; à 

experiência profissional anterior no âmbito do SUS e/ou gestão; à participação em fóruns e 

eventos da PASS e ao tempo mais longo de atuação profissional.  

O predomínio do conceito da Saúde Ocupacional nas falas dos profissionais, mesmo 

com um enfoque humanizado agregado à mesma, pode denotar a persistência de um 

paradigma teórico-conceitual caracterizando-se como um retrocesso. O estudo de Andrade 

(2009, p. 94, 95) conclui, ainda que com ressalvas, que as propostas de formulação e o 

acompanhamento do processo de implementação da política à luz dos eixos do modelo de 

Sistema Integral de Saúde do trabalhador, apresentaram à época, indícios de alinhamento 

com as abordagens do conceito de Saúde do Trabalhador. 

Mas julgamos poder tratar-se, também, de uma coexistência ou alternância de 

concepções teórico-conceituais tanto da Medicina do Trabalho como da Saúde Ocupacional 

e Saúde do Trabalhador. Essa situação é compatível com o ineditismo e pouco tempo de 

implantação da política. No entanto, aponta a necessidade de aprofundamento de esforços, 

em várias frentes de atuação, pactuados e consensuados, voltados ao tensionamento e 

superação dos campos ainda hegemônicos, e assim contribuir para o fortalecimento do 

campo da Saúde do Trabalhador no Brasil. Para Cavalcanti e Olivar (2011), superar o 

paradigma da saúde ocupacional constitui-se exatamente no grande desafio para o SIASS.  

Especificamente no que se refere à PASS-SIASS, houve uma unânime afirmação 

pelos entrevistados do conhecimento da mesma e de seus eixos estruturantes, embora não 

apontassem detalhes das normativas estruturantes vigentes. Identificaram seu ineditismo e 

caráter positivo para o conjunto da APF, alguns com olhares otimistas quanto ao futuro da 

política. Ao associarmos as declarações valorativas sobre a participação pregressa e o 

interesse em participação futura em eventos e capacitações, bem como a percepção de 

tentativas de movimentos internos de integração das equipes e a também apontada 

importância de espaços de planejamento e avaliação das ações, interpretamos todos estes 

elementos dinamicamente interligados como prováveis pontos favoráveis para a 

implementação da política. 
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Cabe destacar que a unidade do SIASS no Ministério da Saúde está iniciando ‒ 

ainda que pontualmente, setorizadamente e com tensões internas ‒ ações de caráter 

preventivo em consonância com as normativas instituídas tanto pelo SIASS quanto pelo 

próprio Ministério da Saúde. Essas ações se desenvolvem através do programa de melhoria 

de qualidade de vida, o que também denota tensão externa. Não podemos, até o momento, 

aferir o tipo e grau de impacto destas ações práticas sobre a implementação da política.  

Outra consideração importante foi a referência, durante a entrevista, ao exame 

médico periódico, também como uma prioridade das ações de prevenção. Em artigo 

recente, Félix, Andrade e Vasconcelos (2009) já apontavam essa ação como restritiva 

diante do atual cenário ampliado dos problemas decorrentes das relações saúde-trabalho. 

No momento, o constatado tanto pela observação direta como a partir das falas dos 

entrevistados é uma situação que se caracteriza pela total e clara fragmentação estrutural 

das unidades e das ações desenvolvidas, além da falta de definição metodológica. Apesar 

das tentativas pontuais de integração e da boa ambiência relatada pelos profissionais, temos 

uma coexistência frágil das ações, indefinição de diretrizes, inexistência de espaços 

internos coletivos de planejamento e avaliação, e indefinição de coordenação local. A essa 

situação, acrescenta-se, ainda, o predomínio prático dos procedimentos médicos periciais. 

Quando é demandado apoio de outras categorias profissionais a esses procedimentos, 

geralmente, é via parecer. Os colegas são incluídos parcial e dicotomizadamente no 

trabalho pericial, revelando uma tentativa de cooperação multiprofissional, mas ainda 

incipiente e distante do próprio conceito de multiprofissionalidade. Caracterizamos, diante 

desse contexto, embora sem generalizações, a permanência da posição central da perícia 

médica em seu isolamento homologatório. O que corrobora a preocupação apresentada por 

Cavalcanti e Olivar (2011), que consideram o SIASS um avanço, porém ainda restrito à 

padronização e uniformização das ações periciais. 

A integralidade e a interdisciplinaridade, bem com a intersetorialidade, estão no 

momento ausentes ou equivocadamente presentes nas percepções da quase totalidade dos 

entrevistados, sem distinção por categoria profissional, bem como nas práticas sistemáticas 

desenvolvidas nas duas unidades do SIASS. O fenômeno está em sintonia com as reflexões 

de Vasconcellos (2011) sobre estas estratégias nas ações de saúde do trabalhador no SUS, 

já apresentadas no capítulo anterior. 

A ausência de controle social no SIASS, tanto via comissões internas de Saúde do 

Servidor ‒ até o momento não regulamentadas, nem tampouco localmente efetivadas ‒ e/ou 

via representação sindical que se mobilize pela reivindicação da saúde em plenitude; a 

ausência da universalidade das ações; o relatado desconhecimento do SIASS por parte do 
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conjunto dos servidores; e a estagnação e incipiente cumprimento do papel central do 

sistema informatizado SIAPE-Saúde foram outros pontos relevantes identificados nas 

entrevistas. Esses pontos já haviam sido ressaltados como desafiadores por Cavalcanti e 

Olivar (2011). Ratificados nas unidades estudadas, embora não passíveis de generalização, 

são pontos que, isoladamente ou em conjunto, e apesar de indícios de proposição de 

mudanças de modelo, ainda não foram superados. E ao se afastar das formulações e 

intenções sinalizadas nos documentos da política, podem impactar negativamente sua 

implementação, mantendo-se no campo estrito da Saúde Ocupacional. Situação geral que 

não mostra diferença significativa daquela apontada pelo Relatório de Diagnóstico dos 

Serviços de Saúde do Trabalhador do Serviço Público Federal do Rio de Janeiro, de 2010, 

anteriormente apresentado. 

Segundo Felix, Andrade e Vasconcellos (2009), os “investimentos pesados em 

matéria de formação de pessoas, aquisição de materiais e insumos estratégicos e, 

principalmente, mudanças na configuração dos processos organizacionais” (p. 32) são 

pontos ressaltados como desejáveis para um pleno sucesso de uma política de saúde, pontos 

estes que não se confirmaram nas unidades do SIASS investigadas. De outro lado, 

Andrade, Martins e Machado (2012) afirmam que para o cumprimento dos princípios que 

orientam a PASS/SIASS, é importante a disposição dos trabalhadores em participar, sua 

mobilização e abertura institucional a um modelo organizacional democrático. 

Nesse sentido, os fóruns do SIASS emergem como espaço estratégico mais 

adequado para a identificação e superação dos entraves e fortalecimento do campo da saúde 

do trabalhador. Os fóruns do SIASS no Rio de Janeiro tiveram sua origem nos GT, nas 

discussões do SISOSP, e na construção do SIASS a partir de 2007, através de sua 

modalidade permanente, mensal, ampliado com encontros anuais. Esse espaço conforma 

uma verdadeira rede de discussão e atuação entre todos os atuantes no momento. O fórum 

tem percurso histórico curto assim como o próprio percurso da PASS/SIASS, porém possui 

um potencial fecundo, não perdendo de vista a atenção à saúde no SIASS nem o desafio da 

linha conceitual da Saúde do Trabalhador. Nesse sentido, concordamos com Andrade 

(2009) ao afirmar que “é a participação real de um grupo de trabalhadores como primeiro 

passo de um coletivo representativo de instituições para construção de sua saúde” (p. 45).  

Atualmente, os fóruns buscam, de maneira dinâmica, dar seguimento à proposta 

inicial das diretrizes norteadoras do SIASS, bem como ampliar e agregar os atores sociais. 

Seus esforços para potencializar as ações e o cotidiano de trabalho incluem trocas, 

reflexões e discussões sobre os conceitos balizadores em Saúde do Trabalhador no SUS e 

sua interface com o SIASS. O fortalecimento, a continuidade e a divulgação dos fóruns 
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para o conjunto dos servidores públicos pode contribuir, como estratégia coletiva, para que 

estes tomem em suas mãos a construção de sua própria saúde, interferindo assim nos 

modos de seu trabalho. Constitui-se, assim, em um possível caminho para um 

tensionamento positivo do campo da Saúde do Trabalhador como instrumento potencial de 

superação dos desafios, resgate das diretrizes iniciais da PASS e sua efetiva 

implementação. 

Diante do ineditismo e do curto tempo de formulação, implantação e do atual 

processo de implementação em curso da PASS e do SIASS, entendemos a necessidade de 

contínuos acompanhamentos e novas análises. No entanto, esperamos ter deixado uma 

contribuição aos estudos das políticas de saúde e, principalmente, reafirmar o papel 

fundamental dos profissionais de saúde que com o seu empenho e seu trabalho vêm 

construindo artesanalmente no seu dia a dia as práticas de saúde do servidor e que, em 

conjunto, poderão efetivamente revertê-las a seu favor, e com isso ter um fortalecimento da 

cidadania no serviço público.  
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DECRETO Nº 6.833, DE 29 DE ABRIL DE 2009 

Institui o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal - SIASS e 

o Comitê Gestor de Atenção à Saúde do Servidor. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 

incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 30 do 

Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, 

DECRETA:  

 

     Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o 

Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal - SIASS, integrante 

do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, criado pelo Decreto nº 

67.326, de 5 de outubro de 1970.  

 

     Art. 2º O SIASS tem por objetivo coordenar e integrar ações e programas nas áreas de 

assistência à saúde, perícia oficial, promoção, prevenção e acompanhamento da saúde dos 

servidores da administração federal direta, autárquica e fundacional, de acordo com a 

política de atenção à saúde e segurança do trabalho do servidor público federal, 

estabelecida pelo Governo.  

 

     Art. 3º Para os fins deste Decreto, considera-se:  

 

     I - assistência à saúde: ações que visem a prevenção, a detecção precoce e o tratamento 

de doenças e, ainda, a reabilitação da saúde do servidor, compreendendo as diversas áreas 

de atuação relacionadas à atenção à saúde do servidor público civil federal;  

     II - perícia oficial: ação médica ou odontológica com o objetivo de avaliar o estado de 

saúde do servidor para o exercício de suas atividades laborais; e  

     III - promoção, prevenção e acompanhamento da saúde: ações com o objetivo de 

intervir no processo de adoecimento do servidor, tanto no aspecto individual quanto nas 

relações coletivas no ambiente de trabalho.  

 

     Art. 4º Fica instituído o Comitê Gestor de Atenção à Saúde do Servidor, no âmbito do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com as seguintes atribuições:  

 

     I - aprovar as diretrizes para aplicação da política de atenção à saúde e segurança do 

trabalho do servidor público federal, e para a capacitação dos servidores em exercício nas 

unidades do SIASS;  

     II - deliberar sobre as propostas de criação, jurisdição e funcionamento das unidades do 

SIASS;  

     III - deliberar, em relação às unidades do SIASS, sobre os instrumentos de cooperação e 

as iniciativas para provimento de materiais e equipamentos, força de trabalho, imóveis e 
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instalações, bem como sobre contratos de segurança, limpeza e conservação;  

     IV - deliberar sobre os procedimentos para uniformização e padronização das ações 

relativas ao SIASS;  

     V - orientar e acompanhar a execução das ações e programas no âmbito do SIASS; e  

     VI - aprovar regras e procedimentos para guarda e utilização das informações pessoais 

sobre a saúde dos servidores, de acesso restrito às pessoas a que elas se referirem ou a 

servidores autorizados na forma da lei.  

 

     § 1º A força de trabalho do SIASS será formada exclusivamente por servidores federais, 

ficando vedadas a terceirização de mão-de-obra e a contratação de pessoal por tempo 

determinado.  

 

     § 2º O Comitê Gestor pautará suas ações visando tornar célere o atendimento ao 

servidor, especialmente no que se refere às ações preventivas, e reduzir o tempo de 

ausência do servidor do seu ambiente de trabalho.  

 

     Art. 5º O Comitê Gestor será composto por um representante de cada órgão a seguir 

indicado:  

 

     I - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que o coordenará;  

     II - Casa Civil da Presidência da República;  

     III - Ministério da Saúde;  

     IV - Ministério da Previdência Social;  

     V - Ministério da Educação;  

     VI - Ministério da Fazenda; e  

     VII - Ministério do Trabalho e Emprego.  

 

     § 1º A Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão exercerá as funções de secretariaexecutiva do Comitê Gestor.  

 

     § 2º As deliberações do Comitê Gestor serão adotadas por maioria simples, presentes 

pelo menos cinco dos seus membros, cabendo ao coordenador exercer, além do próprio 

voto, o de desempate.  

 

     § 3º Os membros do Comitê Gestor, titular e suplente, serão indicados pelos titulares 

dos seus respectivos órgãos e designados pelo Ministro de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, para mandato de três anos, permitida uma única recondução.  

 

     § 4º As regras para organização e funcionamento do Comitê Gestor serão definidas em 

seu regimento interno, aprovado na forma do § 2º, observadas as disposições deste 

Decreto.  
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     § 5º A participação no Comitê Gestor é considerada de relevante interesse público e não 

será remunerada.  

 

     Art. 6º O exercício do servidor no âmbito do SIASS não implica mudança de unidade de 

lotação ou de órgão de origem.  

 

     Art. 7º Caberá ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão decidir 

sobre as deliberações do Comitê Gestor e celebrar os instrumentos de cooperação ou 

parceria com os órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional.  

 

     Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

     Art. 9º Fica revogado o Decreto nº 5.961, de 13 de novembro de 2006. 

Brasília, 29 de abril de 2009; 188º da Independência e 121º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  

Paulo Bernardo Silva 

 

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da União - Seção 1 de 

30/04/2009 
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O CONTEXTO 

 

O Poder Executivo Federal possui 529.003 servidores civis ativos  
1
, distribuídos nos 26 

Estados da Federação e no Distrito Federal. O Rio de Janeiro, antiga capital da República, é o Estado 
com o maior número de servidores públicos federais, 110.101 servidores correspondendo ao dobro de 
servidores da atual capital, Brasília.  

A distribuição dos servidores ativos é variável conforme o órgão ou entidade, por exemplo, há 
182.033 servidores lotados nas unidades do Ministério da Educação, 106.193 no Ministério da Saúde 
enquanto o Ministério do Esporte possui 237 servidores, configurando situações diversificadas de 
estruturas.  

A ausência de uma política nacional de saúde do servidor articulada pelo Estado Brasileiro, 
mesmo após a aprovação do Regime Jurídico Único em 1990, propiciou aos Ministérios e aos demais 

órgãos que compõem o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) a criação de 

serviços de saúde com recursos e estruturas físicas, organizacionais e critérios periciais diferenciados, 
com potencialidades e dificuldades desconhecidas pelo conjunto da Administração Pública Federal - 

APF. 
Na APF é possível identificar as mais diferentes situações: órgãos sem qualquer atuação na 

área de saúde, outros que desenvolvem algumas ações com limitações de recursos, órgãos com 
serviços bem estruturados, porém ociosos e, excepcionalmente, serviços com padrões de excelência 
na área de perícia, promoção e assistência à saúde do servidor. Cabe ressaltar que, dentre os órgãos 
que possuem serviços de saúde isolados, a maioria realiza perícia com parâmetros técnicos diferentes 
e centrados na atuação do médico, sem atividades de promoção, ou desenvolvem ações de promoção 
de forma descontínua, pontual e isolada das outras políticas de valorização ao servidor público.  

A ausência de uma política nacional possibilitou também distorções na concessão de 
benefícios relacionados à saúde do servidor federal, como no plano de assistência médico-

odontológica. Existem desde órgãos que ainda não concedem este benefício aos servidores até órgãos 

que praticam um valor “per capita” em descompasso com a previsão orçamentária.  
A inexistência de um sistema estruturante com informações de saúde, que permitisse traçar o 

perfil de adoecimento dos servidores e das reais condições de trabalho no setor público federal, 
inviabilizou a gestão das questões relacionadas à saúde do servidor e contribuiu para o 
distanciamento entre a área da saúde e a política de gestão dos recursos humanos.  

As questões relativas à saúde dos servidores não se constituíam prioridades e só se tornavam 

problemas quando o adoecimento ocasionava ausência ao trabalho. O investimento na área de saúde 

do servidor público ficou às expensas do entendimento individual de cada gestor que estabeleceu 
níveis diferenciados de prioridades às atividades de saúde, sem existir, entretanto, qualquer tipo de 

relação estruturada entre os órgãos. Por outro lado o nível central não correspondeu à sua função de 
normatizador e organizador de uma Política de Atenção à Saúde do Servidor, ou de corresponder com 

estrutura especializada que firmasse acordos mútuos de cooperação, incluindo a participação dos 
órgãos centrais de controle de recursos humanos. 

As áreas de recursos humanos dos órgãos que compõem o Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Federal ressentiram-se de políticas articuladas com impactos positivos sobre a saúde 
dos servidores.  

Ao longo dos últimos cinco anos, o Governo Federal tem empreendido esforços no trato de 
questões referentes às políticas de saúde dos servidores, como forma de legitimar 

 
1
 Boletim Estatístico de Pessoal – SRH / MP - abril de 2008 

 
2 



196 

 

relações de trabalho mais justas e equânimes, com base na proporcionalidade das garantias 

fundamentais, conforme prevê o Estado Democrático de Direito.  
Desde de 2003 o governo tem tomado medidas no sentido de responder institucionalmente a 

esta demanda. A criação da Coordenação-Geral de Seguridade Social e Benefícios do Servidor e do 

Sistema de Saúde Ocupacional do Servidor Público Federal – SISOSP junto à Secretaria de Recursos 
Humanos do Ministério do Planejamento constituíram os marcos iniciais desta iniciativa. A convocação 

e envolvimento das áreas de recursos humanos e dos técnicos dos serviços de saúde para a 
construção coletiva da Política de Atenção à Saúde do Servidor estabelece um novo padrão de 

relacionamento e envolvimento dos órgãos federais nos Estados para as questões relacionadas à 

saúde do servidor. 
 
 

 

POLÍTICA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL 

 
Neste contexto, para cumprir o desafio proposto nas dimensões e no ritmo que o cenário 

atual exige, está em construção uma Política de Atenção à Saúde organizada sob a forma de um 

Sistema de Atenção à Saúde do Servidor – SIASS.  
A organização do SIASS contempla uma política sustentada a partir de 3 grandes eixos: 

assistência, perícia, promoção e vigilância à saúde fundamentada em gestão com base em 

informação epidemiológica, em inter-relação entre os eixos, trabalho em equipe multidisciplinar e 
avaliação dos locais de trabalho que considere os ambientes e as relações de trabalho constituindo 
outro paradigma da relação saúde e trabalho no serviço público.  

No ano de 2008, iniciou-se um processo de implantação negociada entre as áreas de recursos 
humanos, os técnicos de saúde e entidades sindicais com foco na integralidade das ações e na 

racionalização dos recursos. Trata-se do desafio de uma política transversal entre os serviços dos 
diferentes órgãos da APF, que deverá acontecer com diretrizes centrais de natureza normatizadora e 

implantação desconcentrada e coletivizada, com gestão participativa dos atores envolvidos, através de 
convênios entre os órgãos com o patrocínio do Ministério do Planejamento. 

 

1 – Assistência à saúde do servidor público 

 
As assistências médica, odontológica, psicológica, farmacêutica e fisioterápica para o servidor 

federal estão prevista no art. 230, da Lei nº 8.112, de 11.12.90. A referida Lei prevê que a assistência 
à saúde do servidor, ativo e inativo, de seus dependentes e do pensionista, terá como diretriz básica o 

implemento de ações preventivas voltadas para a promoção da saúde e serão prestadas pelo Sistema 
Único de Saúde - SUS, diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou 

mediante convênio ou contrato, ou ainda na forma de auxílio, mediante ressarcimento. Existe também 

previsão constitucional (inciso XXII do art. 7º) para o Estado promover, por meio de Normas de 
Saúde, Higiene e Segurança, a saúde dos servidores com a redução dos riscos inerentes ao trabalho.  

Embora a legislação tenha estabelecido o SUS como primeira opção de assistência à saúde, a 
maioria dos órgãos públicos federais optou por conceder benefício financeiro para o custeio parcial de 
planos de saúde com operadoras de autogestão, por meio de convênios, ou com a iniciativa privada, 
por meio de contratos. Alguns poucos órgãos optaram por receber benefício para o custeio de serviço 

prestado diretamente pelo órgão e outros optaram por promover o auxílio indenizatório, com 
ressarcimento aos servidores que possuem planos de saúde contratados individualmente.  

Além destas modalidades previstas na legislação, observa-se ainda, por meio de visitas e 

pesquisas, a existência de consultórios e serviços de assistência à saúde isolados 
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nos diversos órgãos, prestando serviços de eficácia duvidosa e, na maioria dos casos, com escassos 

recursos materiais e humanos. Estes serviços apresentam custos elevados quando comparados com a 

baixa resolutividade e são desarticulados de uma rede de laboratórios ou de assistência secundária.  
A normatização do benefício da saúde suplementar iniciou em 2006, alterada pela Portaria 

Normativa SRH nº 1, de 27 de dezembro de 2007, a qual estabelece orientações aos órgãos e 

entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal – Sipec. Esta norma torna obrigatória 
às operadoras de planos de saúde a cobertura mínima do rol de procedimentos em saúde da Agência 

Nacional de Saúde – ANS e a oferta de planos com coberturas e redes credenciadas diferenciadas. 
A política do SIASS para a área de assistência prevê a universalização da oferta do benefício 

para todos os servidores, a recuperação do valor do “per capita” destinado aos servidores e a 
equalização do valor deste benefício entre os entes do Poder Executivo. Quanto aos serviços médicos 
isolados, a previsão é de mantê-los de forma residual, não estimulando a criação de novos serviços e 
possibilitando a integração destes na rede do SIASS, além de estimular a realização de convênios ou 
contratos coletivos menos onerosos com suporte de rede laboratorial, ambulatorial e hospitalar.  

O Ministério do Planejamento, através da Secretaria de Recursos Humanos – SRH e da 
Secretaria de Orçamento Federal – SOF, tem tomado medidas para estender o referido benefício a 
todos os servidores públicos federais a partir do orçamento de 2009, que terá “status” de despesa 
obrigatória no orçamento. O valor do “per capita”, disponibilizado como cota governamental, tem 

sofrido reajustes semestrais desde o início de 2008. A previsão é a de que o aumento do valor do “per 
capita” para a assistência à saúde suplementar seja de 72% no período compreendido entre 2007 e 
2010.  

Com o intuito de equalizar o valor do “per capita” oferecido pelos órgãos do executivo aos 

servidores ativos e inativos, dependentes e pensionistas até 2009, iniciou-se um processo de 

negociação individual com todos os órgãos que praticam valores superiores ao orientado pelo 
Ministério do Planejamento. Em 2009 o valor será repassado tendo com base o número real de 

beneficiários, servidores e seus dependentes. 
Por fim, o objetivo do governo, após a universalização e equalização deste benefício é o de 

conceder valores diferenciados, com base na faixa remuneratória dos servidores e na faixa etária dos 

beneficiários. Com isso, a concessão do benefício se tornará mais eficiente e mais equânime.  
Cabe por fim destacar que o financiamento de planos de saúde para os servidores federais, 

com recursos públicos, encontra resistência em setores que defendem o SUS como sistema de saúde 

universal para todos os brasileiros, inclusive para os servidores públicos. Estes setores consideram 
haver uma contradição entre o Estado prestador de serviços, que constrói políticas públicas para toda 

a população, e o Estado empregador que opta por financiar planos de saúde privados. 
 

 

2 – Perícia 

 
As iniciativas do SIASS, na área pericial, visam a uniformização de procedimentos, a 

transparência dos critérios técnicos, a agilização administrativa, a humanização no atendimento, a 

racionalidade de recursos, o apoio multiprofissional e relações com as áreas da assistência e da 

promoção à saúde. Uma perícia compromissada com o retorno ao trabalho, preservada pelos 
preceitos éticos da relação entre o perito e o periciado.  

A recente alteração na Lei 8112 / 90 possibilitará a revisão das aposentadorias por invalidez, 
a regulamentação das licenças de curta duração, a adoção de novos critérios para a atuação de juntas 

médicas e de perícias odontológicas, além da realização de exames médicos periódicos. 
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Com vistas a dar transparência e uniformidade as atividades periciais, serão adotadas 

protocolos técnicos com parâmetros para a concessão de licenças médicas, de aposentadorias por 
invalidez, além de estabelecer critérios para a inaptidão nos exames admissionais. A indicação do 

número de dias para os principais grupos de patologias geradoras de afastamento dos servidores 

servirá como orientação médica possibilitando padrões comparativos, estimulará o debate técnico e 
possibilitará transparência aos atos periciais.  

O prontuário eletrônico, em fase final de desenvolvimento, dará agilidade ao processo de 

avaliação da capacidade laborativa com atuação descentralizada, além de possibilitar vínculos com 
ações de assistência, reabilitação, vigilância e promoção à saúde. O prontuário eletrônico, em 

consonância com as normas legais, possibilitará a uniformização dos procedimentos técnicos periciais, 

de assistência, de vigilância e de promoção à saúde. 
A equipe multidisciplinar e transdisciplinar dará apoio à perícia médica de forma a subsidiar a 

tomada de decisão, avaliar a atividade e o ambiente de trabalho, acompanhar os servidores afastados 
por motivos de saúde e dar suporte no tratamento e nas restrições de atividades, possibilitando um 

retorno mais rápido ao trabalho. 
As ações multidisciplinares e transdisciplinares visam, também, retirar a perícia médica do 

isolamento em que se encontra atualmente, integrando-a com ações de assistência, prevenção e 
promoção de agravos à saúde, tornando-a mais humanizada no trato com o servidor e com boas 
condições de trabalho nas unidades de atendimento. Este tipo de organização dará um caráter mais 
dinâmico à avaliação.  

Cabe ressaltar que a organização do Regime Próprio de Previdência do Servidor Público 

Federal provocará definições sobre responsabilidades pela avaliação da capacidade laborativa dos 

servidores. 
 

 

3 – Promoção e vigilância à saúde dos servidores 

 
Conceitua-se como promoção e vigilância à saúde dos servidores, para o SIASS, as ações de 

saúde que visam intervir no processo de adoecimento em seus aspectos individuais e em suas 
relações coletivas no ambiente de trabalho. Tais ações se destinam aos trabalhadores e aos gerentes 

e abrangem mudanças na organização e no ambiente de trabalho, a busca ativa de doenças e a 
capacitação para a adoção de práticas que melhorem a qualidade de vida e trabalho. Promoção à 

saúde, portanto deve ser entendida na sua relação com a prevenção dos acidentes e das doenças 
ocupacionais e no tratamento de possíveis danos e agravos decorrentes.  

As ações de promoção e de vigilância previstas para o SIASS devem contemplar uma 
perspectiva participativa e multidimensional com atitudes que intervenham sobre os determinantes da 
saúde do servidor no seu ambiente de trabalho, se contrapondo assim, ao modelo assistencialista e de 
medicalização de sintomas, estes, muitas vezes, relacionados com o trabalho.  

As diretrizes da promoção e da vigilância, em fase de implantação, têm como fundamentos: o 

uso de informações epidemiológicas coletadas pelo Sistema de Informações, o conhecimento 
transdisciplinar para melhor entender a relação saúde-trabalho e a participação dos servidores em 

todas as fases do processo de intervenção aos ambientes de trabalho.  
As ações de vigilância aos ambientes de trabalho devem prever os levantamentos dos riscos 

ambientais através de avaliações “in loco”; o uso de questionários; a busca de dados bibliográficos; a 
investigação dos acidentes de trabalho; a realização de programas e campanhas preventivas de 

doenças e agravos à saúde; a criação de grupos de apoio e a orientação em saúde mental e 
dependência química. 
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O governo federal tem tomado iniciativas no sentido de estabelecer políticas para a área de 

promoção à saúde do servidor. A instituição do exame periódico na Lei 8112/90 é parte destas 
iniciativas para o acompanhamento da saúde dos servidores e tem como objetivo básico a prevenção 

dos agravos instalados e a promoção da saúde. O exame permite avaliar a condição de saúde dos 

servidores e detectar precocemente doenças relacionadas ou não ao trabalho, através dos exames 
clínicos (físico e mental), avaliações laboratoriais gerais e específicas com base nos riscos (físicos, 

químicos, biológicos, ergonômicos, mecânicos, psicossociais, entre outros) a que estão expostos os 
servidores nas diversas atividades exercidas.  

A implantação do exame periódico na Administração Pública Federal é um processo que 

implica em garantir sua continuidade nos órgãos que já o realizam e a implementação naqueles que 

ainda não o realizam, sejam ou não seus servidores usuários de planos de saúde. A realização dos 
exames médicos periódicos com protocolos técnicos básicos para os servidores federais possibilitará o 

acesso a informações e poderá contribuir para a prevenção de agravos relacionados com o trabalho. 
A criação de organizações por locais de trabalho nos órgãos da Administração Pública, a 

exemplo das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes – CIPAs, ou das Comissões de Saúde do 
Trabalhador – COMSAT em implantação no serviço público de São Paulo, ou da Comissão Interna de 

Saúde do Servidor – CISS, como proposto pelo grupo de Promoção do Rio de Janeiro, possibilitará o 

incremento de ações de promoção, pois estas organizações constituem espaços no qual o servidor 
pode reconhecer os riscos à saúde e à segurança, assim como negociar com a Administração 

mudanças no ambiente e na organização do trabalho. 
O objeto destas comissões deve ser o de desenvolver atividades voltadas para a prevenção de 

acidentes do trabalho, de doenças profissionais e pela melhoria das condições de vida e trabalho, 
além de possibilitar um espaço de escuta e observação constante do servidor no ambiente do 
trabalho.  

Principais atribuições das organizações por local de trabalho: 
 

[1] Realizar inspeções nos ambientes de trabalho, estudar as situações de trabalho 

potencialmente nocivas à saúde e ao bem-estar dos servidores, estabelecer medidas 

preventivas ou corretivas para eliminar ou neutralizar os riscos existentes;  
 

[2] Investigar as causas e conseqüências dos acidentes e das doenças associadas ao 

trabalho e acompanhar a execução das medidas corretivas até a sua finalização;  

[3] Promover a divulgação das normas de segurança e medicina do trabalho zelando pela 

sua observância;  

[4] Promover campanhas educativas para a saúde, sobre prevenção de acidentes e de 

doenças em geral para despertar o interesse dos servidores pela promoção da saúde 

e prevenção aos agravos relacionados ao trabalho; e  

[5] Negociar com os gestores a melhoria dos processos e dos ambientes de trabalho.  
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Serão recepcionadas pela Administração Pública Federal algumas das normas de saúde e 

segurança estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, assim como serão adequadas outras 

normas visando uniformização de critérios para a melhoria dos ambientes de trabalho.  
As ações de promoção e vigilância terão como suporte: as informações sobre a saúde do 

servidor, as experiências dos serviços de saúde dos servidores levantadas e as propostas elaboradas 

nos encontros do SIASS. Encontros específicos de promoção e vigilância, envolvendo técnicos da 
área, têm contribuído para o estabelecimento de diretrizes metodológicas de intervenção nos 

processos e ambientes de trabalho. 
A política de promoção e vigilância à saúde do servidor exige uma construção coletiva, com 

participação dos vários atores envolvidos: administração central, gestores locais, corpo técnico, 

representações dos servidores e o próprio servidor como agente pró-ativo deste processo. Exige 
entender a relação entre o específico e o geral, entre o indivíduo e o coletivo no processo saúde-

doença, que considere as peculiaridades envolvidas com o servidor em sua inter-relação constante e 
dinâmica com o meio laboral. 

Elaborar políticas regulares de promoção que produzam impacto positivo sobre a saúde dos 
servidores e executar ações de vigilância que alterem ambientes e processos de trabalho, constituem 
os grandes desafios para a construção do SIASS. 

 

 

AS AÇÕES ESTRATÉGICAS EM ANDAMENTO 
 

O Diagnóstico 
 
 

O levantamento dos dados sobre recursos humanos, materiais, técnicos, de infra-estrutura e 
das atividades desenvolvidas nos serviços de saúde dos órgãos federais foi iniciado em novembro de 

2007, por meio de um instrumento de pesquisa 
2
.  

A pesquisa, em diferentes fases de execução, está em curso nos Estados de São Paulo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás, Pará, Santa Catarina, Paraná, Alagoas, Pernambuco, 

e no Distrito Federal e será disponibilizada para todos os demais Estados até novembro de 2008. 
Os dados consolidados revelam potencialidades, identificam problemas e produzem 

informações gerenciais essenciais para apoiar a organização das unidades de saúde e a 
implementação das políticas que sustentam o SIASS nos Estados. A avaliação dos recursos existentes 

subsidia a proposição de organização das unidades e possibilita a incorporação de novas abordagens 

ao processo de construção coletiva. 
 

Sistema de Informações 

 
O sistema integrado de informações SIAPE-SAÚDE, em fase final de desenvolvimento, 

possibilitará ao SIASS armazenar informações periciais de licenças médicas, acidentes de trabalho, 

doenças profissionais, aposentadorias por invalidez e readaptações funcionais. O prontuário eletrônico 
conterá ainda informações dos exames médicos periódicos, as avaliações de outros profissionais 

técnicos da área de saúde, dados dos ambientes de trabalho e informações assistenciais.  
A coleta, sistematização, análise e disponibilização de informações individuais e coletivas do 

prontuário eletrônico constituem a base para a conformação do perfil epidemiológico dos servidores 

para a gestão qualificada das questões relativas à saúde do servidor. 
 
 

2
 PHPSurveyor – software livre versão 2007 
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Normatização 

 
A implantação da Política Nacional de Atenção à Saúde do Servidor exige mudanças na 

legislação concernente à perícia e à saúde e segurança do trabalho no âmbito do executivo civil 

federal.  
A primeira alteração foi realizada na Lei 8112 / 90, por meio da Medida Provisória 441. Está em 

fase de regulamentação: as licenças de curta duração, o exame periódico, a regulação do SIASS e a 
regulamentação das organizações por local de trabalho.  

A organização do SIASS prevê ainda a adequação do Manual para os Serviços de Saúde dos 
Servidores Públicos Civis Federais (2006), a avaliação quanto a recepção de algumas Normas 

Regulamentadoras do MTE, a elaboração de normas próprias e a construção dos protocolos técnicos 

periciais. 
A adequação e a atualização da diretriz normativa é essencial para que o SIASS se desenvolva 

de forma harmônica e transparente, do ponto de vista técnico, ético e normativo, ajustado às 
necessidades colocadas pelo cenário atual. 

 

Organização das Unidades de Referência do SIASS 

 
O Ministério do Planejamento assume o papel de órgão gestor do SIASS, responsável por 

normatizar sobre saúde e segurança do trabalho, gerenciar o SIAPE-SAÚDE e o portal do SIASS, 

estabelecer as diretrizes do benefício da saúde suplementar, promover política de capacitação, 
propiciar a celebração de convênios entre os órgãos para a organização de unidades, disponibilizar 

recursos financeiros e autorizar o provimento dos recursos humanos das unidades.  
As unidades do SIASS ficam responsáveis por desenvolverem ações de perícia, promoção à 

saúde, vigilância dos ambientes de trabalho, registro dos acidentes de trabalho, nexo das doenças 

profissionais e apoio assistencial para os casos de agravos instalados. Essas unidades devem contar 
com equipes multiprofissionais para desenvolverem ações abrangentes e integradas, com otimização 

dos recursos humanos e com espaço físico adequado às normas sanitárias. 
À Secretaria de Recursos Humanos cabe o papel estratégico na articulação dos serviços 

visando à organização de unidades que potencialize ações e qualifique recursos humanos, físicos e 

materiais, existentes e dispersos entre os diversos órgãos da APF. 
A definição de unidades convenentes e conveniadas será subsidiada pela análise das 

informações produzidas pela pesquisa e deve seguir critérios de capacidade física e humana instalada, 

facilidade de acesso e apoio institucional ao projeto SIASS. A escolha destas unidades deve, ainda, 
contemplar um processo de entendimentos coletivos.  

A organização de unidades em diferentes órgãos distribuídas em diversas cidades e apoiadas 
por um sistema de informações, possibilitará a criação de uma Rede Nacional de Serviços de Saúde 

do Servidor para apoiar as políticas de recursos humanos na área de qualidade de vida e trabalho. 
 

 

Desenvolvimento, Capacitação e Comunicação 

 
A organização do SIASS exige uma política de capacitação que contribua com a melhoria do 

desempenho técnico e científico dos recursos humanos e uma política de desenvolvimento que 

valorize competências, que estimule o trabalho em equipe e possibilite a partilha de conhecimentos. 
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O processo de construção coletiva tem requerido a realização de encontros com técnicos dos 

serviços de saúde, com dirigentes de recursos humanos, com os servidores e com as representações 

sindicais, em diversos Estados, para apresentação e debate da Política de Atenção à Saúde do 

Servidor.  
Foram realizados também, encontros específicos para tratar de promoção e vigilância dos 

ambientes, de perícia médica, do benefício para a saúde suplementar, da insalubridade e da 
odontologia. O Encontro Nacional de Atenção à Saúde do Servidor é mais um momento na construção 
do SIASS.  

Promover seminários, debates e oficinas é uma estratégia para a formação de equipes focadas 

nos objetivos do SIASS. Realizar cursos regionalizados que capacitem as equipes para desenvolverem 
ações de vigilância é uma meta a ser cumprida, que possibilitará a construção coletiva de 

metodologias para a intervenção sobre os riscos nos ambientes de trabalho. Educar para a saúde é 
um desafio contínuo.  

A articulação de uma rede de serviços, como se propõe o SIASS, requer uma política de 
comunicação que possibilite o compartilhamento de informações e a troca de idéias e experiências 

relacionadas com as questões ligadas à saúde do servidor, para subsidiarem tomada de decisões. A 
criação do sítio SIASS é a primeira ação, outras iniciativas de comunicação estão em fase de 
amadurecimento como a criação de uma comunidade criativa e a edição de um informativo periódico. 

 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A construção de uma política transversal de recursos humanos, envolvendo os órgãos da 

administração direta, autárquica e fundacional, nos diversos Estados e no Distrito Federal, constitui 

um desafio de democratização da gestão pública e estabelece um novo paradigma de organização de 

serviços que servem a diversos órgãos.  
O envolvimento coletivo na elaboração das diretrizes básicas e dos conceitos da Política de 

Atenção à Saúde do Servidor Público Federal do Brasil favorece a explicitação de divergências, e por 
vezes gera conflitos, porém possibilita a construção de consensos e ações pactuadas que repercutem 

na saúde e na qualidade de vida e trabalho dos servidores.  
Mais que assegurar instrumentos de controle da máquina estatal, conceder benefícios e 

garantir reduções de déficits futuros, a Política de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal é uma 

iniciativa de gestão das questões relativas à saúde do trabalhador que vem resgatar uma exigência 
histórica e legítima dos servidores na esfera pública federal, que é a sua proteção enquanto indivíduo 

detentor de um direito inalienável que é a saúde, garantido constitucionalmente a toda sociedade 
brasileira, cabendo ao Estado efetivá-la em todos os seus níveis de abrangência, inclusive enquanto 

empregador e gestor de recursos humanos. 
 
 

 

Brasília, outubro de 2008. 
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A política de atenção à saúde, previdência 

e benefícios do servidor público 

 

1. POLÍTICA E ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR 
 

A ausência de uma política nacional de saúde do servidor, articulada em nível central, 

propiciou que os Ministérios e os demais órgãos que compõem o Sistema de Pessoal Civil 

da Administração Federal (SIPEC) criassem serviços de saúde com recursos financeiros, 

estruturas físicas e organizacionais e critérios periciais bem diferenciados, com 

potencialidades e dificuldades desconhecidas pelo conjunto da Administração Pública. 
 

Como exemplo de tal diferenciação, podemos citar as distorções outrora existentes na 

concessão do benefício relacionado à assistência médico-odontológica. Enquanto alguns 

órgãos custeavam valores expressivos do benefício, outros não possuíam nenhuma ação na 

área de saúde do servidor. 
 

O Governo Federal, ao longo dos últimos anos, tem empreendido esforços no trato dessas 

questões como forma de proporcionar relações de trabalho mais justas e equânimes, com 

base na proporcionalidade e nas garantias fundamentais. 
 

Buscando a sistematização de uma política de saúde para o servidor público, em 2003 foi 

criada a Coordenação-Geral de Seguridade Social e Benefícios do Servidor da Secretaria de 

Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Desde então seu 

principal desafio foi superar as distorções existentes entre os diversos órgãos do SIPEC e 

implementar uma política de atenção à saúde baseada na equidade e na universalidade. 
 

Iniciou-se, então, um processo de construção coletiva da política de saúde do servidor com 

encontros, oficinas e reuniões com as áreas de recursos humanos, os técnicos de saúde e 

entidades sindicais com o escopo de compartilhar experiências, dificuldades e projetos. 
 

Trata-se do desafio de construir uma política transversal com os diferentes órgãos da 

Administração Pública Federal, com diretrizes centrais de natureza normatizadora, mas 

com sua implantação desconcentrada e coletivizada, por meio da gestão participativa dos 

atores envolvidos com foco na integralidade das ações. 
 

Para enfrentar esse desafio proposto, nas dimensões e no ritmo que o cenário atual exige 

foi criado o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS) [1]. O SIASS, 

como sistema estruturante, possibilita a elaboração de normas, a padronização de 

procedimentos e a racionalização de recursos, com uso de informação para ação, projetos 

de formação e canais de comunicação. 
 

A organização do SIASS contempla uma política sustentada a partir dos eixos: vigilância e 
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promoção à saúde e vigilância aos ambientes e processos de trabalho, perícia e assistência, 

fundamentadas em gestão com base em informação epidemiológica, na interrelação entre 

os eixos, no trabalho em equipe multidisciplinar e na avaliação dos locais de trabalho em 

que se considere os ambientes e as relações de trabalho. Visando a consolidação dessa 

política diversas ações estratégicas estão em andamento, como descrevemos a seguir. 

 
 

Diagnóstico dos serviços de saúde em âmbito nacional 
 

Iniciou-se, em dezembro de 2007, um levantamento de dados por meio de instrumento de 

pesquisa, com o objetivo de conhecer os recursos humanos, materiais, técnicos, a 

infraestrutura e as atividades desenvolvidas nos serviços de saúde dos órgãos federais. A 

pesquisa alcançou a maioria dos Estados e será oportunamente estendida a todos os 

Estados da Federação. 
 

Os dados já consolidados revelam potencialidades, identificam problemas e possibilitam a 

produção de informações gerenciais essenciais, que apóiam a organização das unidades de 

saúde e a implementação das políticas que sustentam o SIASS nas unidades da Federação. 

 

 

Sistema de Informações – SIAPE SAÚDE 
 

O sistema integrado de informações SIAPE-SAÚDE, atualmente em fase de 

homologação, com o módulo de perícia já concluído, possibilitará a consolidação de 

informações periciais, de licenças médicas, de acidentes de trabalho, de doenças 

profissionais, de aposentadorias por invalidez e de readaptações funcionais. O sistema 

consolidará ainda dados dos exames médicos periódicos, avaliações de outros profissionais 

técnicos da área de saúde, dados dos ambientes de trabalho e informações assistenciais e 

gerenciais. 
 

A coleta, a sistematização e a análise de informações individuais e coletivas 

do sistema constituem a base para a formação do perfil epidemiológico dos servidores, 

para a gestão qualificada das questões relativas à saúde do servidor. 

 

 

Perícia em Saúde 
 

As iniciativas na área pericial visam à uniformização de procedimentos, a 

transparência dos critérios técnicos, a eficiência administrativa, a humanização no 

atendimento, a racionalidade de recursos, o apoio multidisciplinar e as relações com as 

áreas da assistência e da promoção à saúde. Uma perícia compromissada com o retorno ao 
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trabalho e preservada pelos preceitos éticos da relação entre o perito e o periciado. 

 
A alteração na Lei nº 8.112/90 possibilitou a regulamentação das licenças de 

curta duração e a adoção de novos critérios para: perícia singular, atuação de juntas 

médicas, revisão das aposentadorias por invalidez, além da instituição da perícia 

odontológica. Com a nova legislação, o governo qualifica a avaliação pericial, possibilita o 

controle gerencial, compartilha responsabilidades e garante eficácia aos direitos dos 

servidores. 
 

Os protocolos técnicos com parâmetros para a concessão de licenças, de 

aposentadorias por invalidez, de readaptação funcional e dos exames admissionais 

possibilitarão transparência e uniformização das periciais oficiais. 

 
A equipe multidisciplinar, proposta como parte integrante do processo de 

avaliação da capacidade laborativa, tem a função de subsidiar as decisões periciais, avaliar 

o ambiente e o processo de trabalho, acompanhar os servidores afastados por motivos de 

saúde e dar suporte no tratamento e nas restrições de atividades, visando uma integração 

das ações de assistência, prevenção e promoção à saúde possibilitando um retorno mais 

rápido ao trabalho. 
 

O Manual de Perícia Oficial em Saúde foi elaborado com a contribuição de um 

conjunto de técnicos de diversos órgãos e encontra-se disponibilizado no portal  

www.siapenet.gov.br, link Saúde, para sugestões e contribuições. 
 

O prontuário eletrônico, o manual de perícia, a capacitação da equipe técnica e a 

edição do decreto que normatiza as licenças médicas possibilitam a construção de um novo 

padrão da avaliação da capacidade laborativa dos servidores públicos federais. 

 
 
 
 

 

Vigilância e Promoção à Saúde 
 

Executar ações de vigilância e de promoção à saúde, que alterem ambientes e 

processos de trabalho e produzam impactos positivos sobre a saúde dos servidores 

federais, constitui o grande desafio para a estruturação do SIASS. 

 
A instituição da obrigatoriedade do exame médico periódico para todos os 

servidores públicos federais (Decreto nº 6.856/2009) é parte das iniciativas para o 

acompanhamento da saúde dos servidores e tem como objetivo a prevenção dos agravos 

http://www.siapenet.gov.br/
http://www.siapenet.gov.br/
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instalados e a promoção da saúde. O exame permite avaliar a condição de saúde dos 

servidores e detectar precocemente doenças relacionadas ou não ao trabalho, por meio dos 

exames clínicos e avaliações laboratoriais gerais e específicas com base nos riscos (físicos, 

químicos, biológicos, ergonômicos, mecânicos, psicossociais, entre outros) a que estão 

expostos os servidores nas diversas atividades exercidas. 

 
A realização dos exames médicos periódicos possibilitará ainda a consolidação 

de informações que contribuirão para a formação do perfil epidemiológico dos servidores 

federais. 

 
O exame médico periódico é uma conquista dos servidores e um compromisso 

do Governo para a melhoria da qualidade de vida e trabalho. 

 
É imperioso destacar a existência de estudos para a elaboração de uma Norma 

Operacional de Vigilância e Promoção à Saúde do Servidor, com diretrizes e metodologias 

para orientar as equipes de vigilância na avaliação e intervenção nos ambientes e processos 

de trabalho. 

 
As ações de vigilância e de promoção à saúde fundamentam-se no uso de 

informações epidemiológicas coletadas pelo Sistema, no conhecimento transdisciplinar 

para melhor entender a relação saúde-trabalho e na participação dos servidores em todas 

as fases do processo de intervenção nos ambientes de trabalho. 

 
A criação de comissões locais de saúde do servidor possibilitará o incremento de 

ações de promoção, pois essas organizações constituem espaços no qual o servidor pode 

reconhecer os riscos à saúde e à segurança, assim como negociar com a Administração 

mudanças no ambiente e na organização do trabalho. 

 
 
 

Capacitação e comunicação 
 
 

 

A construção compartilhada da Política de Atenção à Saúde do Servidor tem 

requerido a realização de oficinas e encontros temáticos como estratégia para a 

implantação das unidades do sistema e para a formação de equipes focadas nos objetivos 

do SIASS. 
 

Realizar cursos regionalizados de vigilância, promoção e perícia em saúde para a 

capacitação das equipes que atuarão nas ações de vigilância é uma meta a ser cumprida, 
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que possibilitará a uniformização de conceitos e procedimentos. 

 
A organização do SIASS exige, por conseguinte, uma política de comunicação 

que possibilite o compartilhamento de informações e a troca de idéias e experiências 

relacionadas com as questões ligadas à saúde do servidor, para subsidiar tomada de 

decisões. A criação do portal SIASS foi a primeira ação de comunicação para a articulação 

de uma rede de serviços em saúde do servidor. 

 
 
 

Organização de unidades do SIASS 
 

Com o Decreto nº 6.833/2009, que instituiu o Subsistema Integrado de Atenção 

à Saúde do Servidor, o Ministério do Planejamento assume o papel estratégico na 

articulação das unidades de saúde do servidor. 
 

A implantação do SIASS exige ações de qualificação de recursos humanos, 

físicos e materiais, existentes e dispersos entre os diversos órgãos da administração 

pública federal. 
 

As unidades do SIASS ficam responsáveis por desenvolver ações de perícia, 

promoção à saúde, vigilância dos ambientes de trabalho, registro dos acidentes de 

trabalho, nexo das doenças profissionais, readaptação funcional e apoio assistencial para 

os casos de agravos instalados. Essas unidades devem contar com equipes 

multidisciplinares que desenvolvam ações abrangentes e integradas, com otimização dos 

recursos humanos e com espaço físico adequado às normas sanitárias. 
 

A definição de unidades convenentes e conveniadas será subsidiada pela análise 

das informações produzidas pela pesquisa e deve seguir critérios de capacidade física e 

humana instalada, facilidade de acesso e apoio institucional ao projeto SIASS. A escolha 

dessas unidades deve, ainda, contemplar um processo de entendimento coletivo. 
 

A organização de unidades, em diferentes órgãos, distribuídas em diversas 

cidades e apoiadas por um sistema de informação possibilitará a criação de uma Rede 

Nacional de Serviços de Saúde do Servidor para apoiar as políticas de recursos humanos 

na área de qualidade de vida e trabalho. 

 
 
 

Saúde suplementar 
 

O Ministério do Planejamento, por meio da Secretaria de Recursos Humanos 
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(SRH) e da SOF (Secretaria de Orçamento Federal), universalizou a oferta do benefício da 

assistência médica odontológica para todos os servidores federais, transformou o benefício 

em despesa orçamentária obrigatória (evitando contingenciamentos), recuperou o valor do 

per capita destinado aos servidores e estabeleceu as iniciativas para a isonomia no 

tratamento deste benefício entre todos os entes do Poder Executivo. 
 

O valor do per capita, disponibilizado como cota governamental, tem sofrido 

reajustes semestrais desde 2007. O aumento do valor do per capita para a assistência à 

saúde suplementar será de 72% no período compreendido entre 2007 e 2010, com 

orçamento aproximado de 1,5 bilhões de reais. 
 

Constituiu-se, ainda, grupo de trabalho composto pelo Ministério do 

Planejamento (Secretaria Executiva, Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 

Administração, Secretaria de Recursos Humanos e Secretaria de Orçamento Federal), 

pelos Ministérios da Previdência Social, da Fazenda, da Educação e da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e por 

representante do Fórum dos Recursos Humanos das Agências Reguladoras. 
 

O Grupo de Trabalho tem a missão de construir uma proposta para o benefício 

da saúde suplementar, estipulando valores diferenciados com base na faixa remuneratória 

dos servidores e na faixa etária dos beneficiários. O objetivo é tornar a concessão do 

benefício mais eficiente e mais equânime. 
 

Foi realizado levantamento do número total de servidores e de seus 

dependentes inscritos em planos de saúde, para que os recursos repassados referentes ao 

per capita, no ano de 2010, sejam em números reais; permitindo a isonomia dos valores 

repassados. 
 

O benefício da saúde suplementar está normatizado pela Portaria Normativa 

SRH nº 1, de 27 de dezembro de 2007, que torna obrigatória às operadoras de planos de 

saúde a cobertura mínima do rol de procedimentos em saúde da Agência Nacional de 

Saúde (ANS) e a oferta de planos com coberturas e redes credenciadas diferenciadas. 
 

Quanto aos serviços médicos isolados prestados por alguns órgãos, a previsão é 

de mantê-los de forma residual, mas sem estimular a criação de novos. O objetivo é 

integração destes na rede do SIASS, além de estimular a realização de convênios ou 

contratos coletivos menos onerosos, com suporte de rede laboratorial, ambulatorial e 

hospitalar. 
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2. Previdência e Benefícios 
 

Atualmente convivem três diferentes regimes de previdência, voltados a públicos diversos 

e com um conjunto de normas jurídicas próprias: 
 

Regime Geral de Previdência Social (RGPS): referente aostrabalhadores da 

iniciativa privada, ocupantes de empregos públicos ou exclusivamente de cargo em 

comissão do governo. É administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS); 
 

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos:referente aos 

ocupantes de cargos efetivos, cuja administração pertence ao ente da federação ao 

qual estejam vinculados, conforme art. 40 e art. 149, § 1º, da Constituição Federal; e 

 

Regime de Previdência Complementar: sua finalidade básica écomplementar a 

aposentadoria do trabalhador/servidor para garantir que ele receba na inatividade o 

mesmo valor recebido quando estava no efetivo exercício do cargo. 
 

No que se refere à previdência do servidor público, a Constituição de 1988, em seu art. 40 

[2], condicionou o regime de previdência à contribuição por parte do servidor, assim como 

a Lei nº 8.112/90, em seu art. 185, enumera os benefícios a serem prestados ao servidor. 

 

A elaboração da proposta de Regime Próprio de Previdência do Servidor Púbico Federal 

abrange o Ministério do Planejamento, o Ministério da Previdência Social e a Casa Civil, 

tendo em vista natureza do assunto e a abrangência da medida. 
 

O processo de discussão tem ocorrido em sintonia com a construção das demais políticas 

tratadas pela SRH, no sentido de diminuir as disparidades entre os direitos dos servidores 

públicos federais e os dos trabalhadores da iniciativa privada, de forma a garantir 

condições dignas e justas a todos os trabalhadores brasileiros. 
 

Com o intuito de equiparar direitos de trabalhadores privados e públicos, o Governo 

Federal pretende limitar os benefícios garantidos pelo Regime Próprio de Previdência da 

União ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). O servidor com rendimento 

mensal superior ao teto do RGPS terá uma dupla cobertura previdenciária. Enquanto os 

benefícios, até o limite do valor de teto, serão de responsabilidade do Regime Próprio de 

Previdência, aqueles benefícios acima desse valor serão cobertos pelo Regime de 

Previdência Complementar. 
 

Para a instituição do Regime Próprio de Previdência Social, conforme previsto no art. 40 
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da CF/1988, a União tem desafios que incluem a instituição de regime único para todos os 

servidores e agentes políticos da União, a administração do custeio do passivo dos 

benefícios atuais e o deslocamento dos recursos previdenciários da conta do Tesouro 

Nacional para um fundo próprio, com a missão de torná-lo autosustentável. 
 

Cabe, portanto, à União construir um Regime Próprio de Previdência e sua Previdência 

Complementar para todos os seus servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário com 

gestão transparente e eficaz, capaz de acompanhar constantemente os riscos externos 

decorrentes da aplicação dos recursos e que considere impactos como a elevação da 

expectativa de vida dos servidores. 
 

Além dos benefícios previdenciários, a Administração Pública Federal oferece alguns 

programas aos servidores e seus dependentes, relacionados à política de assistência à 

saúde e assistência social, tais como: a) o benefício da saúde suplementar, concedido ao 

servidor ativo, aposentado, seus dependentes e pensionistas; b) o auxílio alimentação; e c) 

o auxílio pré-escolar, benefícios que visam garantir a melhoria da saúde e do bem-estar do 

servidor e de sua família. 
 

As contribuições da política previdenciária, consolidadas no processo da Conferência 

Nacional de Recursos Humanos, subsidiarão a construção do Regime Próprio de 

Previdência dos Servidores Públicos Federais e da Previdência Complementar do Servidor 

Público Federal. 
 

Por fim, mais que assegurar instrumentos de controle da máquina estatal, conceder 

benefícios e garantir reduções de déficits futuros, a elaboração de uma Política 

Previdenciária do Servidor Público Federal é uma iniciativa de gestão das questões 

relativas à previdência do trabalhador, que vem resgatar exigência histórica e legítima dos 

servidores na esfera pública federal, cabendo ao Estado assegurá-lo em todos seus níveis 

de abrangência, na qualidade de empregador e de gestor de recursos humanos. 

 
 
 

 

[6] O SIASS foi regulamentado pelo Decreto nº 6.833, de 29 de abril de 2009, publicado 

no DOU de 30 de abril de 2009.  
 

[7] Com a redação determinada pela EC nº 41/2003.  
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PORTARIA NORMATIVA Nº 03 DE 07 DE MAIO 2010. 
 

Estabelece orientações básicas sobre a Norma 

Operacional de Saúde do Servidor -NOSS aos 

órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil 

da Administração Pública Federal - SIPEC, com 

o objetivo de definir diretrizes gerais para 

implementação das ações de vigilância aos 

ambientes e processos de trabalho e promoção 

à saúde do servidor. 
 

 

O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso da atribuição que lhe confere os 
incisos I e II do art. 35 do Anexo ao Decreto n° 7.063, de 13 de janeiro de 2010, e tendo 

em vista o que dispõe a Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, a Lei nº 8.080, de 19 
de setembro de 1990; os arts. 68 a 75; 83; 183 a 196; 202 a 214; e 230 da Lei nº 8.112, 
de 11, de dezembro de 1990, a Convenção n° 155 da OIT, de 22 de junho de 1981, a 
Convenção n° 161 da OIT, de 26 de junho de 1985, o Decreto nº 6.833, de 29 de abril de 
2009, o Decreto nº 6.856, de 25 de maio de 2009, a Portaria MS nº 777, de 28 de abril de 
2004, Portaria MS n° 1339/GM, de 18 de novembro de 1999, a Portaria MS nº 3.120, de 
1º de julho de 1998 e a Portaria MS nº 3.908, de 30 de outubro de 1998, resolve: 

 

Art. 1º Fica instituída a Norma Operacional de Saúde do Servidor-NOSS, 

com o objetivo de definir diretrizes gerais para a implementação das ações de vigilância 

aos ambientes e processos de trabalho e promoção à saúde do Servidor Público Federal, 

para os órgãos e entidades que compõem o Sistema de Pessoal Civil da Administração 

Pública Federal-SIPEC, na forma do Anexo a esta Portaria Normativa. 
 

Art. 2º Caberá à Secretaria de Recursos Humanos, por intermédio do 

Departamento de Saúde, Previdência e Benefícios do Servidor – DESAP, acompanhar a 

implementação desta Portaria Normativa. 
 

Art.3º Esta Portaria Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 

DUVANIER PAIVA FERREIRA 
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ANEXO 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
DA NORMA OPERACIONAL DE SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – NOSS 

 

Art 1º A Norma Operacional de Saúde do Servidor Público Federal - NOSS integra o 

conjunto de ações da Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público 

Federal, e é resultado de um processo de discussão, encontros e oficinas, que teve a participação de 

técnicos de diversos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, sob coordenação do 

Departamento de Saúde, Previdência e Benefícios do Servidor – DESAP/SRH/MP, com a finalidade 

de criar um instrumento que oriente a implantação de serviços e o desenvolvimento de ações 

inerentes às áreas de Vigilância e Promoção à Saúde do Servidor Público Federal. 

 

Parágrafo único. Trata-se de uma política transversal nos diferentes órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal, com diretrizes centrais de natureza normatizadora, 

mas com sua implantação descentralizada e coletivizada, por meio da gestão participativa dos 

atores envolvidos e com foco na integralidade das ações. 

 

Art. 2º A concepção que fundamenta as ações de atenção à saúde do servidor prioriza 

a prevenção dos riscos à saúde, a avaliação ambiental e a melhoria das condições e da organização 

do processo de trabalho de modo a ampliar a autonomia e o protagonismo dos servidores. 
 
 
 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 3º A NOSS tem por objetivo definir as diretrizes gerais para implementação das 

ações de Vigilância e Promoção à Saúde do Servidor Público Federal, para os órgãos e 

entidades que compõem o Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal – SIPEC. 

 

Parágrafo único. A norma de que trata o caput integra a Política de Atenção à 

Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor nos aspectos referentes à Vigilância e Promoção da 

Saúde, sustentando-se na interrelação entre os eixos de vigilância e promoção, perícia médica e 

assistência à saúde do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor – SIASS, no 

trabalho em equipe multiprofissional com abordagem transdisciplinar. 
 
 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS  
Seção I 

Dos Conceitos 

 

Art. 4º Para os fins desta Norma Operacional entende-se: 

 
I - Acidente em serviço é o evento súbito, indesejado ou inesperado em relação ao momento 
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da ocorrência, do qual possa resultar ou não, dano físico ou psíquico ao servidor, relacionado, mediata ou 

imediatamente, com as atribuições do cargo e ou função exercida, podendo causar, ainda, danos materiais e 

econômicos à organização. Equiparam-se ao acidente em serviço os danos decorrentes de agressão sofrida e não 

provocada pelo servidor no exercício de suas atribuições, o acidente no percurso da residência para o trabalho e 

vice-versa e as doenças relacionadas ao trabalho.  
II - Ambiente de trabalho é o conjunto de bens, instrumentos e meios de natureza 

material e imaterial, no qual o servidor exerce suas atividades laborais. Representa o complexo 

de fatores que estão presentes no local de trabalho e interagem com o servidor.  
III - Condições de trabalho são as características do ambiente e da organização do 

trabalho. Trata-se de uma mediação física-estrutural entre o homem e o trabalho que pode afetar 

o servidor, causando sofrimento, desgaste e doenças.  
IV - Equipe multiprofissional é composta por profissionais de diferentes formações e 

especialidades para atuar no âmbito da vigilância e promoção de saúde agregando esforços para analisar e intervir 

nas questões de saúde, sob diferentes ângulos da dimensão biopsicossocial. A relação entre os profissionais, 

resguardadas suas competências, será de interdependência e complementaridade.  
V - Organização do trabalho é o modo como o trabalho é estruturado e gerenciado 

desde sua concepção até a sua finalização. 

VI - Prevenção é a disposição prévia dos meios e conhecimentos necessários para 

evitar danos ou agravos à saúde do servidor, em decorrência do ambiente, dos processos de 

trabalho e dos hábitos de vida.  
VII - Processo de trabalho é a realização de atividades desenvolvidas, individualmente ou em 

equipe, constituindo-se num conjunto de recursos e atividades organizadas e interrelacionadas, que transformam 

insumos e produzem serviços e que pode interferir na saúde física e psíquica do servidor.  
VIII - Promoção à Saúde do Servidor é o conjunto de ações dirigidas à saúde do 

servidor, por meio da ampliação do conhecimento da relação saúde-doença e trabalho. Objetiva 

o desenvolvimento de práticas de gestão, de atitudes e de comportamentos que contribuam para 

a proteção da saúde no âmbito individual e coletivo. 
IX - Proteção da saúde é o conjunto de medidas adotadas com a finalidade de reduzir 

e/ou eliminar os riscos decorrentes do ambiente, do processo de trabalho e dos hábitos de vida.  
X - Risco é toda condição ou situação de trabalho que possa comprometer o equilíbrio 

físico, psicológico e social dos indivíduos, causar acidente, doença do trabalho e/ou profissional.  
XI - Vigilância em Saúde do Servidor é o conjunto de ações contínuas e sistemáticas, 

que possibilita detectar, conhecer, pesquisar, analisar e monitorar os fatores determinantes e 

condicionantes da saúde relacionados aos ambientes e processos de trabalho, e tem por objetivo 

planejar, implantar e avaliar intervenções que reduzam os riscos ou agravos à saúde. 

 

Seção II  
Das Diretrizes 

 

Art. 5º Para o cumprimento desta Norma e da implementação das ações de 

Vigilância e Promoção à Saúde, os órgãos e entidades da Administração Pública Federal devem 

nortear-se pelas seguintes diretrizes: 

I - Universalidade e equidade - a vigilância em saúde e a promoção da saúde do 

servidor contempla a todos que trabalham nas instituições públicas federais,reconhecendo 

igualmente o direito de cada servidor. 
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II - Integralidade das ações – o conjunto de atividades individuais e coletivas, articuladas para 

potencializar as ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos servidores.  
III - Acesso à informação - promover o repasse de informações aos servidores, 

sobretudo aquelas referentes aos riscos e aos resultados de pesquisas a respeito da saúde, 

privilegiando a implantação de canais de comunicação interna.  
IV - Participação dos Servidores - assegurar o direito de participação dos servidores, em 

todas as etapas do processo de atenção à saúde, é estratégia de valorização do seu saber sobre o trabalho. 

V - Regionalização e descentralização - as ações voltadas para a saúde do 

servidor serão planejadas e executadas pelos serviços de saúde dos órgãos e entidades da APF 

ou pelas unidades de referência do SIASS, segundo as prioridades e as necessidades dos 

servidores de cada Estado ou região, valendo-se do sistema de referência e contra-referência. 

VI - Transversalidade – integrar as áreas do conhecimento sobre a saúde do 

servidor no conjunto das políticas públicas. 

VII - Intra e intersetorialidade – estratégia de articulação entre diferentes áreas, 

setores e poderes do Estado para atendimento às necessidades da saúde do servidor. 

VIII - Co-gestão – compartilhamento do poder entre os diferentes atores sociais que 

participam e/ou integram o processo. 
IX - Embasamento epidemiológico – o planejamento, a operacionalização e a avaliação das ações 

de promoção e vigilância à saúde serão subsidiados pelas informações epidemiológicas.  
X - Formação e capacitação - manter política de formação permanente e 

capacitação nas áreas de vigilância e promoção à saúde do servidor. 

XI - Transdisciplinaridade – compartilhar saberes e práticas em busca da 

compreensão da complexidade humana, considerando os múltiplos fatores que influenciam a 

condição de saúde dos servidores em suas relações com o trabalho.  
XII - Pesquisa-intervenção – metodologia que contempla práticas que viabilizem análises e 

decisões coletivas, atribuindo à comunidade participante uma presença ativa no processo e permitindo que o 

conhecimento seja construído a partir da integração do saber científico com o saber prático. 

 

Seção III  
Das Atribuições e Competências 

 
Art. 6º A implementação da Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor 

Público Federal deve ser compartilhada e os atores fundamentais para a efetivação desta norma são:  
I - Comitê Gestor de Atenção à Saúde do Servidor:  

Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do 

Servidor previstas no Decreto nº 6.833, de 29 de abril de 2009. 

 
aprovar as diretrizes para aplicação da 

Público Federal e demais atribuições 

 
II - Departamento de Saúde, Previdência e Benefícios do Servidor: normatizar, 

coordenar, orientar e supervisionar a Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do 

Servidor Público Federal e articular com os órgãos competentes para garantias da provisão de 

recursos humanos e orçamentários necessários ao desenvolvimento das atividades. 

III - Dirigente do órgão ou entidade: viabilizar os meios e recursos necessários 

para o cumprimento da NOSS como parte integrante da política de atenção à saúde e segurança 

do trabalho do servidor público federal. Firmar cooperação técnica que assegure a 

implementação e a implantação das ações de vigilância e promoção à saúde do servidor. 
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IV - Gestor de Pessoas ou de RH: Assegurar o cumprimento desta norma e 

promover a formação e capacitação, em conformidade com as orientações das equipes técnicas 

de vigilância e promoção à saúde.  
V - Equipe de Vigilância e Promoção:  

[8] planejar, coordenar e executar as ações de vigilância e promoção à saúde, 

propondo medidas de prevenção e de correção nos ambientes e processos de 

trabalho;   
[9] sistematizar e analisar os dados gerados nas ações de vigilância e promoção 

à saúde, notificando os agravos relacionados ao trabalho no sistema SIAPE-
Saúde;  

[10] emitir laudos e relatórios dos ambientes e processos de trabalho, bem como 

produzir documentos circunstanciados sobre os agravos à saúde do servidor com 

vistas ao estabelecimento de nexo dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho;   
[11] elaborar o perfil epidemiológico da saúde dos servidores, a partir de fontes de informação 

existentes com o objetivo de subsidiar as ações de atenção à saúde do servidor; e   
[12] opor ações voltadas à promoção da saúde e à humanização do trabalho, em 

especial a melhoria das condições de trabalho, prevenção de acidentes, de 

agravos à saúde e de doenças relacionadas ao trabalho.  
 

VI - Comissão Interna de Saúde do Servidor Público: contribuir para uma gestão 

compartilhada com o objetivo de: 

a) propor ações voltadas à promoção da saúde e à humanização do trabalho, em 
especial a melhoria das condições de trabalho, prevenção de acidentes, de agravos à saúde e de 

doenças relacionadas ao trabalho; 
b) propor atividades que desenvolvam atitudes de co-responsabilidade no gerenciamento da saúde e 

da segurança, contribuindo, dessa forma, para a melhoria das relações e do processo de trabalho; e 

c) valorizar e estimular a participação dos servidores, enquanto protagonistas e detentores de  
conhecimento do processo de trabalho, na perspectiva de agentes transformadores da realidade. 

 

VII - Servidor: participar, acompanhar e indicar à CISSP e/ou à equipe de vigilância 

e promoção as situações de risco nos ambientes e processos de trabalho, apresentar sugestões 

para melhorias e atender às recomendações relacionadas à segurança individual e coletiva. 

 

Seção IV  
Da Metodologia 

 

Art. 7º As principais estratégias para a implementação da NOSS são as avaliações 

dos ambientes e processos de trabalho, o acompanhamento da saúde do servidor e as ações 

educativas em saúde, pautadas na metodologia de pesquisa-intervenção.  
I - A avaliação dos ambientes e processos de trabalho deverá considerar todas as 

situações de risco presentes que possam comprometer a saúde dos servidores, e os instrumentos a 

serem aplicados deverão ser adequados à realidade local e definidos pela equipe de vigilância.  
II - O acompanhamento da saúde do servidor será realizado por equipe 

multiprofissional com abordagem transdisciplinar e deverá: 
a) ter caráter de prevenção, rastreamento, diagnóstico precoce e monitoramento dos agravos   

à saúde relacionados com a atividade laboral, inclusive de natureza subclínica, além da constatação de casos 

de doenças profissionais, de doenças relacionadas ao trabalho ou de danos à saúde dos servidores; e  
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b) considerar as questões incidentes sobre o indivíduo, sobre o ambiente de 

trabalho e a coletividade de servidores públicos, utilizando os dados provenientes dos exames de 

saúde, da perícia, da vigilância, dos registros de acidentes em serviço e da assistência à saúde.  
III - O planejamento das ações educativas em saúde será realizado com base nas 

informações epidemiológicas resultantes das avaliações dos ambientes e processos de trabalho 

e do acompanhamento da saúde do servidor, e:  
a) será desenvolvido de forma participativa, estimulando a mudança de atitudes e a 

valorização do protagonismo dos servidores na gestão da saúde individual e coletiva; 

b) terá como objeto a reflexão sobre a relação existente entre processo de trabalho, 

ambiente de trabalho e saúde do servidor. 

 

Parágrafo único. O conhecimento e a percepção que os servidores têm do 

processo de trabalho e dos riscos ambientais serão considerados para fins de planejamento, 

execução, monitoramento e avaliação das ações de Vigilância e Promoção à Saúde. 

 

Art. 8 º Para a realização de avaliações ambientais de agentes físicos, químicos e 

biológicos, deve-se adotar como referência os critérios técnicos, bem como as normas de 

promoção e proteção à saúde e segurança do servidor. 

 

§1º Os resultados das avaliações dos ambientes e processos de trabalho serão 

circunstanciados em relatório. 

 
§2º Com base nesta metodologia, será desenvolvido um plano de ação para cada órgão, 

contemplando objetivos, metas, prazos, responsabilidades, prioridades, recursos humanos e financeiros. 

 
§3º As equipes de vigilância e promoção devem mediar as situações de conflito 

vivenciadas no local de trabalho, buscando resoluções dialogadas. 

 

Seção V  
Do Financiamento 

 

Art. 9º Cabe aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal viabilizarem 

os meios e recursos necessários para garantir a implantação e implementação das ações de 

vigilância e promoção à saúde, com recursos próprios e ou oriundos do MP, por meio do plano 

plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. 

 

Art. 10. A União financiará as ações de vigilância e promoção à saúde, mediante 

orçamento específico destinado às despesas com ações de saúde, investimento em obras, 

aquisição de equipamentos e capacitação de servidores. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 

Art. 11.  Compete ao Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão estabelecer normas 
 
 

 
6 
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complementares, no seu âmbito de atuação, com o objetivo de assegurar a proteção à saúde dos servidores. 
 
 

Art. 12. Na ausência de regulamentação legal destinada aos servidores públicos, deve-

se buscar referências em normas nacionais, internacionais e informações científicas atualizadas. 

 

Art. 13. A observância dessa norma operacional não desobriga os órgãos e 

entidades do cumprimento de outras disposições ou regulamentos sanitários. 

 

Art. 14. A norma operacional é de observância obrigatória pelos órgãos e entidades 

da Administração Pública Federal. 
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PORTARIA NORMATIVA Nº 3, DE 25 DE MARÇO DE 2013 

 

Institui as diretrizes gerais de 
promoção da saúde do servidor 
público federal, que visam orientar 
os órgãos e entidades do Sistema de 
Pessoal Civil da Administração 
Federal - SIPEC. 

 

A SECRETÁRIA DE GESTÃO PÚBLICA DO MINISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 23, inciso I, alínea "a", item 7, do Anexo I, do Decreto nº 7.675, de 20 
de janeiro de 2012, resolve:  

Art. 1º Ficam instituídas as diretrizes gerais de promoção da saúde do 
servidor público federal a serem adotadas como referência nas ações de promoção da 
saúde dos órgãos e entidades que compõem o Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Federal - SIPEC, na forma do Anexo.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
ANA LÚCIA AMORIM DE BRITO 

 
ANEXO 

 
CAPÍTULO I  

DAS DISPOSIÇÕES 
PRELIMINARES Seção I  

Das diretrizes gerais de promoção da saúde do servidor público federal Art. 
1º Ficam instituídas as diretrizes gerais de promoção da saúde do servidor público 
federal, a serem adotadas como referência pelos órgãos e entidades que compõem o 
Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, na forma deste Anexo.  

Parágrafo único. As diretrizes integram o conjunto de ações da Política de 
Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal - PASS, 
prevista no Decreto nº 6.833, de 29 de abril de 2009, que criou o Subsistema Integrado 
de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal - SIASS.  

Art. 2º As diretrizes destinam-se a subsidiar políticas e projetos de 
promoção da saúde e de qualidade de vida no trabalho, a serem implantados de forma 
descentralizada e transversal, por meio das áreas de gestão de pessoas, de saúde e de 
segurança no trabalho, e que contemplem a gestão participativa.  

Art. 3º A concepção que fundamenta estas diretrizes prioriza ações voltadas 
à educação em saúde, à prevenção dos riscos, agravos e danos à saúde do servidor, ao 
estímulo dos fatores de proteção da saúde e ao controle de determinadas doenças.  

Art. 4º As ações de promoção da saúde têm como finalidade a melhoria dos 
ambientes, da organização e do processo de trabalho, de modo a ampliar a 
conscientização, a responsabilidade e a autonomia dos servidores, em consonância com 
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os esforços governamentais de construção de uma cultura de valorização da saúde para 
redução da morbimortalidade, por meio de hábitos saudáveis de vida e de trabalho.  

Parágrafo único. As ações abrangem as mudanças na organização e no 
ambiente de trabalho, com foco na prevenção dos acidentes e das doenças relacionadas 
ao trabalho e na educação em saúde para a adoção de práticas que melhorem as 
condições e a qualidade de vida no trabalho.   

Art. 5º As iniciativas de promoção da saúde devem, preferencialmente, 
basear-se em dados epidemiológicos e no resultado das avaliações das condições, da 
segurança e dos processos de trabalho, fazendo uso da informação e indicadores de 
saúde como insumos para orientar e favorecer a transformação contínua do nível de 
saúde e das condições de vida dos servidores, respeitando as necessidades das 
diferentes etapas do desenvolvimento humano.  

Seção II 

Dos objetivos  
Art. 6º A definição das diretrizes gerais de promoção à saúde do servidor 

público federal tem por objetivos:  
I - o estímulo à oferta de ações de educação em saúde e promoção da saúde 

junto aos servidores públicos federais, em diferentes níveis de prevenção, direcionadas 
ao bem-estar, à qualidade de vida e à redução da vulnerabilidade a riscos relacionados 
à saúde, aos seus determinantes e condicionantes;  

II - propiciar aos servidores ambientes de trabalho saudáveis, com o 
envolvimento destes e dos gestores no estabelecimento de um processo de melhoria 
contínua das condições e das relações no trabalho e da saúde, propiciando bem-estar 
das pessoas inseridas no contexto laboral;  

III - a melhor compreensão da determinação do processo saúde e doença 
nos servidores públicos e o desenvolvimento de alternativas de intervenção que levem 
à transformação da realidade, em direção à apropriação, pelos servidores, da dimensão 
humana do trabalho; e  

IV - a intervenção nas determinantes do processo saúde e doença e do 
processo de adoecimento em seus aspectos individuais e nas relações coletivas do 
ambiente de trabalho; e  

V - a contribuição para a melhoria da qualidade de vida dos 
servidores. Seção III  

Das premissas e princípios norteadores  
Art. 7º Sem prejuízo dos princípios e diretrizes estabelecidos pela Política 

de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal e pela 
Norma Operacional de Saúde do Servidor Público Federal (Portaria Normativa SRH nº 
3, de 7 de maio de 2010), para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde, de 
prevenção de doenças, de melhoria da qualidade de vida no trabalho e de educação em 
saúde, serão observadas as seguintes premissas:  

I - multideterminação da saúde: a saúde é compreendida como fenômeno 
decorrente de diversos fatores de natureza biológica, psicológica e social;  

II - abordagem biopsicossocial: as equipes multiprofissionais devem pautar 
sua atuação na perspectiva biopsicossocial dos indivíduos, por meio de ações 
interdisciplinares que favoreçam relações entre diferentes conhecimentos, considerados 
os múltiplos fatores que influenciam a condição de saúde dos servidores em suas 
relações com o trabalho;  
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III - interdisciplinaridade: a abordagem multiprofissional sobre as ações e 
programas de promoção da saúde deve contemplar os conhecimentos técnicos a partir 
de visão interdisciplinar, observada a relação entre as diferentes áreas do conhecimento 
e, fundamentalmente, considerado o conhecimento dos servidores para o 
desenvolvimento das ações e dos programas;  

IV - gestão participativa no desenvolvimento das ações: estabelecimento de 
espaços coletivos que promovam a difusão de conhecimento e a reflexão crítica, 
assegurado o direito de participação dos servidores em todas as etapas do processo de 
atenção à saúde;  

V - ambientes de trabalho saudáveis: as iniciativas de promoção da saúde 
do servidor público federal devem pressupor uma concepção que não se restrinja à 
ausência de doença, mas que seja capaz de atuar sobre os determinantes da saúde, 
incidindo a intervenção, também, sobre as condições de trabalho no serviço público;  

VI - relação entre atenção à saúde e gestão de pessoas: a promoção da 
saúde deve ser reconhecida como uma estratégia fundamental das políticas de gestão 
de pessoas, como forma de expressão de uma proposta abrangente e que busca garantir 
o equilíbrio entre trabalho e saúde e a indissociabilidade entre atenção e gestão; e  

VII - humanização na atenção à saúde.  
Art. 8º As ações de promoção da saúde no âmbito do serviço cpúblico 

federal devem constar dos planos, programas, projetos e ações gerenciais dos órgãos 
que compõem o SIPEC e ser ofertadas de acordo com os seguintes princípios:  

I - universalidade e equidade: as ações de promoção da saúde do servidor 
contemplam todos os servidores públicos federais;  

II - integralidade das ações: integração do conjunto de atividades voltadas 
para os indivíduos e as coletividades, articuladas para potencializar as ações de 
promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos servidores;  

III - acesso à informação: fornecimento de informações aos servidores, 
sobretudo aquelas que ampliem seus conhecimentos sobre saúde e aumentem a 
autonomia para decisão quanto ao seu estilo de vida, que os orientem quanto aos 
procedimentos a serem adotados em caso de doenças, acidentes e demais agravos à 
saúde e em relação às medidas de prevenção para evitar o surgimento de doenças e de 
situações de risco à saúde;  

IV - descentralização: as ações voltadas para a saúde do servidor serão 
planejadas e executadas pelas unidades do SIASS e pelos órgãos e entidades que 
compõem o SIPEC, segundo as prioridades e as necessidades dos servidores da área de 
abrangência, valendo-se dos serviços de referência e contra-referência; e  

V - comunicação, formação e capacitação: manutenção de políticas de 
comunicação, de formação permanente e de capacitação nas áreas de promoção da 
saúde do servidor.  

CAPÍTULO II  
DAS AÇÕES PROGRAMÁTICAS DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO 

SERVIDOR  
Art. 9º As ações de promoção da saúde devem contemplar abordagens 

coletivas que possam influenciar ou modificar hábitos individuais e culturas 
organizacionais, de maneira a favorecer os espaços de convivência e de produção de 
saúde, fortalecendo a autonomia dos servidores e contribuindo com suas competências 
e habilidades.  
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§ 1º As iniciativas devem zelar pela consistência teórica e técnica, por 
intervenções com eficácia conhecida, além de considerar impactos positivos, 
preferencialmente por meio da indicação de resultados mensuráveis.  

§ 2º Os projetos e atividades de promoção da saúde devem ser monitorados 
a partir de indicadores produzidos com essa finalidade, para avaliar os impactos na 
relação saúde, doença e trabalho, visando rever ou aprimorar as ações, e pelo registro 
em sistema informatizado disponibilizado pelo órgão central do SIPEC.  

§ 3º As ações de promoção da saúde devem, preferencialmente, ser 
realizadas por meio de equipes multiprofissionais, compostas por um conjunto de 
servidores com formação em diversas áreas do conhecimento, responsáveis pelo 
desenvolvimento das ações de saúde e segurança do trabalho, no âmbito das unidades 
SIASS, bem como dos órgãos e entidades que compõem o SIPEC.  

Art. 10. No planejamento das ações de promoção da saúde, assim como 
daquelas destinadas à prevenção de riscos e doenças, deverão ser priorizadas as 
seguintes áreas:  

I - saúde do 
adulto; II - saúde 

bucal;  
III - saúde do 

homem; IV - saúde 
do idoso; V - saúde 

mental;  
VI - saúde da mulher;  

VII - saúde das pessoas com deficiência; 
e VIII - saúde ocupacional.  

Parágrafo único. Para as áreas de que trata o caput deste artigo, deverão ser 
definidas estratégias para grupos específicos de servidores, com a finalidade de 
propiciar o desenvolvimento de abordagens e intervenções diferenciadas.  

Art. 11. No intuito de viabilizar o cuidado em saúde e aumentar o impacto 
dos programas e ações de promoção da saúde,  

priorizam-se os seguintes temas de 
interesse: I - alimentação saudável;  

II - cuidado integral em saúde; 

III - desenvolvimento de habilidades sociais e do trabalho;  
IV - envelhecimento ativo, educação e preparação para a aposentadoria; 

V - gestão integrada de doenças crônicas e fatores de risco; 
 

VI - mediação de conflitos; 

VII - prática corporal e atividade física;  
VIII - prevenção da violência e estimulo à cultura da 

paz; IX - prevenção e controle do tabagismo;  
X - redução da morbidade em decorrência do uso abusivo de álcool e 

outras 

drogas;  
XI - valorização da diversidade humana; 

XII - prevenção de acidentes de trabalho; e  
XIII - intervenção nos ambientes e processos de trabalho com vistas à 

prevenção de doenças, agravos e acidentes ocupacionais.  
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CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS  
Art. 12. Na implementação das diretrizes gerais de promoção da saúde do 

servidor público federal, compete à Secretaria de Gestão do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, na qualidade de órgão central do SIPEC:  

I - aprovar orientações, portarias e outros atos normativos complementares 
a esta Portaria;  

II - manter sistema de registro de informações dos programas de promoção 

da saúde; e  
III - promover, com a colaboração dos setores competentes, o estudo para a 

provisão de recursos humanos e orçamentários necessários ao desenvolvimento das 
ações e atividades de promoção à saúde.  

Art. 13. Na implementação das diretrizes gerais de promoção da saúde do 
servidor público federal, compete ao Departamento de Políticas de Saúde, Previdência 
e Benefícios do Servidor da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão:  

I - formular e propor normas e diretrizes para a área de promoção da saúde 
do servidor;  

II - promover estudos das legislações relacionadas à saúde do servidor, no 
âmbito de sua competência, e propor o seu aperfeiçoamento;  

III - apoiar estudos e pesquisas pertinentes aos problemas que afetam a 
segurança e a saúde do servidor, contribuindo para a oferta de programas de promoção 
da saúde e prevenção dos agravos;  

IV - difundir informações que contribuam para a proteção e promoção da 
saúde do servidor;  

V - dar visibilidade às ações e programas de promoção da saúde ofertados 
pelos órgãos e entidades da administração pública federal, a partir das iniciativas 
registradas no sistema informatizado disponibilizado pelo órgão central, possibilitando 
o controle e avaliação da qualidade das ações e programas de promoção à saúde do 
servidor; e  

VI - estabelecer parcerias e intercâmbios técnicos com organismos e 
instituições afins, nacionais e internacionais, para fortalecer a atuação institucional e 
promover a capacitação dos colaboradores.  

Art. 14. Na implementação das diretrizes gerais de promoção da saúde do 
servidor público federal, compete aos dirigentes dos órgãos ou entidades e gestores de 
pessoas ou de recursos humanos:  

I - viabilizar ou firmar cooperações técnicas que assegurem os meios e 
recursos necessários para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde, em 
consonância com o perfil epidemiológico dos servidores, com as características 
institucionais e especificidades regionais;  

II - incluir, sistematicamente, ações programáticas direcionadas para 
promoção da saúde dos servidores no planejamento do órgão ou entidade e dos 
relatórios anuais de gestão;  

III - assegurar o cumprimento destas diretrizes e promover a formação e 
capacitação, em conformidade com as orientações das equipes técnicas de vigilância e 
de promoção da saúde; e  

IV - garantir o registro das informações relativas às ações e programas de 
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promoção da saúde no sistema informatizado disponibilizado pelo órgão central do 
SIPEC.  

Art. 15. Na implementação das diretrizes gerais de promoção da saúde do 
servidor público federal, compete às unidades do SIASS:  

I - coordenar e executar ações voltadas à promoção da saúde, em especial à 
melhoria das condições e organização do trabalho, prevenção de acidentes, agravos à 
saúde e doenças;  

II - apoiar e supervisionar os órgãos que as compõem no planejamento, 
execução e monitoramento das ações de promoção da saúde;  

III - desenvolver estratégias para o recebimento de informações sobre casos 
que caracterizam assédio moral no trabalho e para a adoção das providências cabíveis;  

IV - elaborar o perfil epidemiológico da saúde dos servidores, a partir de 
fontes de informação existentes, com o objetivo de orientar as ações de atenção à saúde 
do servidor, em especial a intervenção nos ambientes e processo de trabalho; e  

V - realizar o registro das informações relativas às ações e programas de 
promoção à saúde, ofertadas pela unidade, no sistema informatizado disponibilizado 
pelo órgão central do SIPEC.  

Art. 16. Na implementação das diretrizes gerais de promoção da saúde do 
servidor público federal, compete às equipes multiprofissionais vinculadas às unidades 
do SIASS e aos órgãos e entidades que compõem o SIPEC:  

I - planejar e executar ações voltadas para promoção da saúde, em especial 
para a melhoria das condições de trabalho, prevenção de acidentes, agravos à saúde e 
doenças relacionadas ao trabalho;  

II - sistematizar e analisar os dados gerados nas ações de promoção da 
saúde, notificando os agravos relacionados ao trabalho no sistema informatizado 
disponibilizado pelo órgão central do SIPEC;  

III - amparar os servidores e indicar-lhes ações de promoção da saúde, 
preservando o sigilo das informações individuais;  

IV - zelar pela integralidade das ações, pela humanização do trabalho em 
saúde, considerando a abordagem multiprofissional e interdisciplinar; e  

V - realizar o registro das informações relativas às ações e programas de 
promoção da saúde do servidor no sistema informatizado disponibilizado pelo órgão 
central. 

 
CAPÍTULO IV 

DO PLANEJAMENTO  
Art. 17. No âmbito dos órgãos e entidades que compõem o SIPEC, o 

planejamento em promoção da saúde requer:  
I - o emprego destas diretrizes para a orientação das ações que serão 

desenvolvidas; e  
II - a observância da integralidade do cuidado e dos determinantes sociais e 

de saúde e, sempre que possível, de acordo com as necessidades e situações de saúde 
dos servidores nos diferentes órgãos e entidades compõe o SIPEC. 

CAPÍTULO V 

DO FINANCIAMENTO  
Art. 18. Cabe aos órgãos e entidades no âmbito do SIPEC viabilizarem os 

meios e os recursos necessários para garantir a implantação e a implementação das 
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ações de promoção da saúde, com recursos próprios ou oriundos do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão.  

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
Art. 19. Os órgãos e entidades integrantes do SIPEC devem observar estas 

diretrizes na elaboração de orientações e condutas específicas.  
Art. 20. Os órgãos e entidades integrantes do SIPEC deverão elaborar plano 

de ação, o qual conterá o planejamento de execução de ações de promoção da saúde.  
Art. 21. Os órgãos e entidades integrantes do SIPEC deverão promover a 

qualificação dos técnicos das áreas de recursos humanos, de qualidade de vida, de 
saúde e de segurança do trabalho, a fim de instrumentalizá-los para o cumprimento 
destas diretrizes. 

 
 
 
 

Este Texto não substitui o publicado no DOU de 27/03/2013, seção I, pág. 77 
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LEI Nº 284, DE 28 DE OUTUBRO DE 1936 

Reajusta os quadros e os vencimentos do funccionalismo publico civil da União 

e estabelece diversas providencias. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil  

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sancciono a seguinte lei: 

CAPITULO I 

DA ORGANIZAÇÃO DOS QUADROS 

     Art. 1º A presente lei adopta o principio geral de formação de carreiras para os 

funccionarios civis federaes.  

 

     Art. 2º São grupados em carreiras distinctas, divididas em classes, as actuaes 

carreiras e cargos publicos integrantes dos quadros do funccionalismo. 

     Paragrapho unico. Não formam carreiras os cargos que pela sua natureza, não se 

submettem ao principio geral estabelecido no art. 1º 

     Art. 3º As carreiras integrarão, em cada Ministerio, os novos quadros do 

funccionalismo, os quaes, exceptuados os da Secretaria da Presidencia da Republica, 

do Conselho Federal, do Serviço Publico Civil, da Secretaria da Camara dos Deputados 

e da Secretaria do Senado Federal, serão os seguintes: 

1) MINISTERIO DA AGRICULTURA 

QUADRO UNICO, comprehendendo:  

Secretaria de Estado, Departamento Nacional da Producção Mineral, Departamento 

Nacional da Producção Vegetal, Departamento Nacional da Producção Animal, 

Directoria de Estatistica da Producção e Directoria de Organização e Defeza da 

Producção. 

2) MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA 

QUADRO I, comprehendendo:  

Secretaria de Estado, Collegio Pedro II (Internato e Externato), Instituto Benjamin 
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Constant, Instituto Nacional de Surdos Mudos, Reitoria da Universidade do Rio de 

Janeiro, Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Faculdade de Odontologia, Escola 

Nacional de Bellas Artes, Instituto Nacional de Musica, Faculdade de Direito, Escola 

Polytechnica, Escola Nacional de Chimica, Superintendencia do Ensino Industrial, 

Escola Normal de Artes e Officios "Wenceslau Braz", Museu Historico, Casa de Ruy 

Barbosa, Musseu Nacional, Observatorio Nacional, Bibliotheca Nacional, Directoria de 

Defesa Sanitaria Internacional e da Capital da Republica, Directoria dos Serviços 

Sanitarios nos Estados, Directoria de Protecção á Maternidade e á Infancia, Directoria 

de Assistencia a Psycopathas e Prophylaxia Mental, Serviço de Inspecção do Ensino, 

Instituto Oswaldo Cruz e Inspectoria de Aguas e Esgotos. 

QUADRO II - (1ª Região) - Amazonas, Pará, Maranhão, Piauhy e Ceará, 

comprehendendo:  

Superintendencia do Ensino Industrial (Escola de Aprendizes e Artifices) e Directoria 

de Defesa Sanitaria Internacional e da Capital da Republica (Inspectorias Sanitarias nos 

Estados). 

QUADRO III - (1ª Região):  

Faculdade de Direito do Ceará. 

QUADRO IV - (2ª Região) - Rio Grande do Norte, Parana, Pernambuco e Alagoas 

comprehendendo: Superintendencia do Ensino Industrial (Escolas de Aprendizes e 

Artifices) e Directoria de Defesa Sanitaria Internacional da Capital da Republica 

(Inspectorias Sanitarias nos Estados). 

QUADRO V - (2ª Região ):  

Faculdade de Direito do Recife. 

QUADRO VI - (3ª Região) - Sergipe, Bahia, Espirito Santo e Rio de Janeiro, 

comprehendendo:  

Superitendencia do Ensino Industrial (Escolas de Aprendizes Artifices) e Directoria de 

Defesa Sanitaria Internacional e da Capital da Republica (Inspectorias Sanitarias nos 

Estados). 

QUADRO VII - (3ª Região):  

Faculdade de Medicina da Bahia 

QUADRO VIII (3ª Região)  

Escola Polytechnica da Bahia 
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QUADRO IX - (4ª Região) São Paulo, Minas Geraes, Matto Grosso e Goyaz, 

comprehendendo:  

Superintendencia do Ensino Industrial (Escolas de Aprendizes Artifices) e Directoria 

de Defesa Sanitaria Internacional e da Capital da Republica (Inspectorias Sanitarias nos 

Estados) e Escolas de Minas. 

QUADRO X ( 4ª Região):  

Faculdade de Direito de São Paulo. 

QUADRO XI - (5ª Região) - Paraná, Santa Catharina, Rio Grande do Sul, 

comprehendendo:  

Superintendencia do Ensino Industrial (Escolas de Aprendizes Artifices) e Directoria 

de Defesa Sanitaria Internacional e da Capital da Republica (Inspectorias Sanitarias 

Estados). 

QUADRO XII - (5ª Região):  

Faculdade de Medicina de Porto Alegre. 

3) MINISTERIO DA FAZENDA 

QUADRO I - Thesouro Nacional. 

QUADRO II - Tribunal de Contas. 

QUADRO III - Recebedorias Federaes. 

QUADRO IV - Caixa de Amortização. 

QUADRO V - Casa da Moeda. 

QUADRO VI - Laboratorio de Analyses. 

QUADRO VII - Delegacias Fiscaes. 

QUADRO VIII - Alfandegas. 

QUADRO IX - Agencias Fiscaes. 

QUADRO X - Collectorias. 

QUADRO XI - Fiscalização do Imposto do Consumo. 

QUADRO XII - Directoria do Imposto de Renda. 

QUADRO XIII - Contadorias Seccionaes. 
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QUADRO XIV - Administrações do Dominio da União. 

QUADRO XV - Delegacia do Thesouro em Londres. 

4) MINISTÉRIO DA GUERRA 

QUADRO I, comprehendendo:  

Secretaria de Estado, Estado Maior do Exercito, Instrucção Militar, Serviço de Material 

Bellico, Serviço de Engenharia, Serviço de Aviação, Serviço de Intendencia, Serviço 

de Saude e Defesa da Costa. 

QUADRO II - Justiça Militar. 

QUADRO III - Serviços Regionaes, comprehendendo:  

Instrucção Militar, Serviço de Material Bellico, Serviço de Intendencia, Serviço de 

Saude e Defesa da Costa. 

5) MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES 

QUADRO I, comprehendendo:  

Secretaria de Estado, Gabinete do Consultor Geral da Republica, Escola Quinze de 

Novembro, Instituto Sete de dezembro, Escola "João Luiz Alves", Patronato Agricola 

"Arthur Bernardes", Patronato Agricola "Wenceslau Braz", Casa Detenção, Casa de 

Correcção, Archivo Nacional, Departamento de Propaganda e Diffusão Cultural, 

Directoria de Estatistica Geral, Escriptorio de Obras, Policia Militar do Distrito 

Federal, Corpo de Bombeiros e Administração do Territorio do Acre. 

QUADRO II - Policia Civil do Districto Federal 

QUADRO III - Imprensa Nacional. 

QUADRO IV - Justiça Federal. 

QUADRO V - Justiça Eleitoral. 

QUADRO VI - Justiça do Districto Federal. 

QUADRO VII - Justiça do Territorio do Acre. 

QUADRO VIII - Justiça da Policia Militar do Districto Federal. 

6) MINISTERIO DA MARINHA 
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QUADRO I, comprehendendo:  

Secretaria de Estado, Almirantado, Estado Maior, Directoria do Pessoal, Directoria da 

Marinha Mercante, Directoria de Aeronautica, Directoria de Navegação, Directoria de 

Fazenda, Directoria de Engenharia Naval, Directoria de Saude, Directoria do Ensino, 

Bibliotheca da Marinha, Archivo da Marinha, Escola de Guerra Naval, Escola Naval, 

Arsenaes, Directoria do Armamento, Imprensa Naval e Força Naval. 

QUADRO II - Tribunal Maritimo Administrativo. 

QUADRO III - Justiça Militar. 

QUADRO IV - Serviços Regionaes, comprehendendo:  

Directoria da Marinha Mercante, Directoria de Aeronautica, Directoria de Saude, 

Directoria do Ensino e Arsenaes. 

7) MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

QUADRO UNICO, comprehendendo:  

Secretaria de Estado, Serviço Diplomatico e Serviço Consular. 

8) MINISTERIO DO TRABALHO INDUSTRIA E COMERCIO QUADRO UNICO, 

comprehendendo: Secretaria de Estado, Departamento Nacional do Trabalho, 

Departamento Nacional da Propriedade Industrial, Departamento Nacional de Industria 

e Commercio, Departamento Nacional do Povoamento, Departamento de Estatistica e 

Publicidade, Conselho Nacional do Trabalho, Departamento Nacional de Seguros 

Privados e Capitalização, Inspectorias Regionaes e Instituto Nacional de Technologia. 

9) MINISTERIO DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

QUADRO I, comprehendendo:  

Secretaria da Viação, Inspectoria Federal de Estradas, Departamento Nacional de 

Portos e Navegação, Inspectoria Federal de Obras contra as Seccas, Departamento de 

Aeronautica Civil, Inspectoria Geral de Illuminação. 

QUADRO II - Estrada de Ferro Central do Brasil. 

QUADRO III - Directoria Geral dos Correios e Telegrafos. 

QUADRO IV - Directoria Regional dos Correios e telegraphos do Districto Federal 

(Serviços regionaes). 

QUADRO V - Departamento de Aeronautica Civil. 
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QUADRO VI - Departamento de Portos e Navegação. 

QUADRO VII - Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. 

QUADRO VIII - Rêde de Viação Cearense. 

QUADRO IX - Estrada de Ferro São Luiz a Therezina. 

QUADRO X - Estrada de Ferro Central do Rio Grande Norte. 

QUADRO XI - Estrada de Ferro Petrolina a Theresina. 

QUADRO XII - Estrada de Ferro Central do Piauhy. 

QUADRO XIII - Estrada de Ferro de Goyaz. 

QUADRO XIV - Directoria Regional dos Correios e Telegraphos - São Paulo. 

QUADRO XV - Directoria Regional dos Correios e Telegraphos - Amazonas e Acre. 

QUADRO XVI - Directoria Regional dos Correios e Telegraphos - Pará. 

QUADRO XVII - Directoria Regional dos Correios e Telegraphos - Ceará. 

QUADRO XVIII - Directoria Regional dos Correios e Telegraphos - Pernambuco. 

QUADRO XIX - Directoria Regional dos Correios e Telegraphos - Bahia. 

QUADRO XX - Directoria Regional dos Correios e Telegraphos - Rio de Janeiro. 

QUADRO XXI - Directoria Regional dos Correios e Telegraphos - Paraná. 

QUADRO XXII - Directoria Regional dos Correios e Telegraphos - Santa Catharina. 

QUADRO XXIII - Directoria Regional dos Correios e Telegraphos - Rio Grande do 

Sul. 

QUADRO XXIV - Directoria Regional dos Correios e Telegraphos - Minas Geraes. 

QUADRO XXV - Directoria Regional dos Correios e Telegraphos - Maranhão. 

QUADRO XXVI - Directoria Regional dos Correios e Telegraphos - Parahyba do 

Norte. 

QUADRO XXVII - Directoria Regional dos Correios e Telegraphos - Alagoas. 

QUADRO XXVIII - Directoria Regional dos Correios e Telegraphos - Espirito Santo. 
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QUADRO XXIX - Directoria Regional dos Correios e Telegraphos - Ribeirão Preto. 

QUADRO XXX - Directoria Regional dos Correios e Telegraphos - Juiz de Fóra. 

QUADRO XXXI - Directoria Regional dos Correios e Telegraphos - Uberaba. 

QUADRO XXXII - Directoria Regional dos Correios e Telegraphos - Rio Grande do 

Norte. 

QUADRO XXXIII - Directoria Regional dos Correios a Telegraphos - Sergipe. 

QUADRO XXXIV - Directoria Regional dos Correios e Telegraphos - Botucatú. 

QUADRO XXXV - Directoria Regional dos Correios e Telegraphos - Santa Maria da 

Bocca do Monte. 

QUADRO XXXVI - Directoria Regional dos Correios e Telegraphos - Campanha. 

QUADRO XXXVII - Directoria Regional dos Correios e Telegraphos - Diamantina. 

QUADRO XXXVIII - Directoria Regional dos Correios e Telegraphos - Piauhy 

QUADRO XXXIX - Directoria Regional dos Correios e Telegraphos - Goyaz. 

QUADRO XL - Directoria Regional dos Correios e Telegraphos - Matto Grosso. 

QUADRO XLI - Directoria Regional dos Correios e Telegraphos - Corumbá.  

 

     Art. 4º Fica adoptada, para todos os effeitos, a reoganização dos quadros e carreiras 

do funccionalismo civil federal, systematizada no conjuncto das tabellas annexas á 

presente lei.  

 

     Art. 5º Ainda que occorra analogia ou identidade de atribuições, não haverá 

equivalencia entre os novos quadros ministeriaes, bem como entre as carreiras que os 

componham.  

 

     Art. 6º A nova nomenclatura de carreiras e de cargos adoptada por esta lei não 

exclue o uso nas repartições outras denominações, aconselhadas pela necessidade do 

serviço e que constarem dos respectivos regulamentos.  

 

     Art. 7º O Poder Executivo baixará os regulamentos que forem necessarios para 
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execução desta lei e procederá á revisão dos regulamentos das repartições publicas, 

afim adaptal-os aos dispositivos. 

CAPITULO II 

DO CONSELHO FEDERAL DO SERVIÇO PUBLICO CIVIL 

     Art. 8º Directa e immediatamente subordinado ao Presidente da República, fica 

instituido o Conselho Federal de Serviço Publico Civil (C.F.S.P.C.), com séde na 

Capital Federal.  

 

     Art. 9º O C.F.S.P.C. compor-se-á de cinco membros, que exercerão em commissão 

as respectivas funcções sendo livremente escolhidos e nomeados pelo Presidente da 

Republica dentre os cidadãos que não militem em politica partidaria e possuam 

conhecimentos especializados em materia de organização scientifica do trabalho e de 

administração em geral.  

 

     Art. 10. Compete ao C.F.S.P.C.:  

 
a) 

estudar a organização dos serviços publicos e propor ao Governo qualquer 

medida necessaria ao seu aperfeiçoamento; 

 
b) 

promover a realização dos concursos de provas, de titulos, ou de provas e 

titulos, para provimento de cargos administrativos e technicos, organizar os 

programas dos referidos concursos e nomear as respectivas bancas 

examinadoras excluidos sempre os do magisterio, regulados nas leis especiaes, 

bem como fixar as normas geraes que deverão ser observadas nas respectivas 

inscripções; 

 
c) 

homologar e dar publicidade á classificação dos candidatos que se tiverem 

submettido a concurso; 

 
d) 

opinar, quando ouvido, sobre os recursos interpostos contra classificações nos 

concursos realizados; 

 
e) expedir certificados aos concorrentes classificados em concurso; 

 
f) 

opinar nos processos de destituição de funccionarios de seus cargos por falta de 

idoneidade moral para exercel-os; 

 
g) 

opinar em consultas dos Ministros de Estado, sobre procedencia ou 

improcedencia das reclamações apresentadas pelos funccionarios; 

 
h) 

opinar sobre propostas, normas e planos de racionalização de serviços publicos 

elaborados pelas Commissões de Efficiencia; 

 
i) elaborar o respectivo regimento interno; 

 
j) 

apresentar, annualmente, ao Presidente da Republica, relatorio de seus 

trabalhos, contendo dados pormenorizados sobre o funccionalismo e os 

serviços publicos federaes; 

 
k) 

determinar quaes os cargos publicos que, além de outras exigencias legaes ou 

regulamentares, sómente possam ser exercidos pelos portadores de certificado 
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de conclusão de curso secundario e diplomas scientificos de bacharel, medico, 

engenheiro, perito-contador, actuario e outros, expedidos por institutos 

officiaes ou fiscalizados pelo Governo Federal; 

 
l) 

propor ao Presidente da Republica, para ser levado ao conhecimento do Poder 

Legislativo, a reducção dos quadros dos funccionarios publicos, collocando-os 

dentro das estrictas necessidades do serviço. Paragrapho unico. O disposto no 

presente artigo não se applica aos cargos do Poder Judiciario, da Camara dos 

Deputados e do Senado Federal. 

 

     Art. 11. Os serviços affectos ao C.F.S.P.C. serão coordenados por um director da 

secretaria com as funcções que lhe forem attribuidas no regulamento da presente lei. 

Paragrapho unico. O director da secretaria será nomeado em comissão pelo Presidente 

da Republica e escolhido entre os funccionarios federaes.  

 

     Art. 12. O C.F.S.P.C. terá uma secretaria composta, auxiliares em numero fixado no 

respectivo regulamento, requisitados das repartições federaes.  

 

     Art. 13. Ficará automaticamente desligado da repartição a que pertencer, assim 

como deixará de receber os vencimentos do cargo effectivo, emquanto durar a 

commissão, o funccionario publico que acceitar a nomeação para o logar de 

conselheiro ou de director da Secretaria do Conselho. Paragrapho unico. Ser-lhe-ão 

assegurados, entretanto, os demais direitos e vantagens do cargo effectivo, inclusive a 

de contagem de tempo de serviço, tanto para effeito de promoção, como de 

aposentadoria.  

 

     Art. 14. Os conselheiros e o director da secretaria perceberão os vencimentos 

fixados nas tabellas annexas e não poderão exercer cumulativamente qualquer outra 

funcção publica federal, remunerada. 

CAPITULO III 

DAS COMMISSÕES DE EFFICIENCIA 

     Art. 15. Articulada com o C.F.S.P.C., afim de facilitar-lhe a tarefa, existirá, em cada 

Ministerio, uma Comissão de Efficiencia, subordinada ao titular da respectiva pasta.  

 

     Art. 16. Cada Commissão de Efficiencia se comporá de cinco membros escolhidos 

dentre altos funccionarios federaes, e nomeados em commissão, pelo Presidente da 

Republica, por proposta do respectivo Ministro.  
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     Art. 17. Compete á Commissão de Efficiencia, de Ministerio:  

 
a) 

estudar permanentemente a organização dos serviços affectos ao respectivo 

Ministerio, afim de identificar as causas que lhes diminuem o rendimento; 

 
b) 

propor ao Ministro as modificações que julgar necessarias á racionalização 

progressiva dos serviços; 

 
c) 

Propor as alterações que julgar convenientes na lotação ou relotação do pessoal 

das repartições, serviços ou estabelecimentos; 

 
d) propor as promoções e transferencias dos funccionarios na fórma desta lei; 

 
e) 

habilitar o C.F.S.P.C. a apreciar a procedencia improcedencia das reclamações 

apresentadas pelos funccionarios. 

 

     Art. 18. Por sessão a que comparecer, cada membro da Commissão de Efficiencia 

perceberá a gratificação cincoenta mil réis, limitado, porém, em quinhentos mil 

mensaes, o maximo dessa vantagem. 

CAPITULO IV 

DO FUNCCIONALISMO 

     Art. 19. Os serviços publicos civis serão executados pelos funccionarios cujos 

cargos constam das tabellas annexas a esta lei e por pessoal "extranumerario". 

     Paragrapho unico. O pessoal extranumerario, classificado em contractado, 

mensalista, diarista e tarefereiro, será admittido na fórma da legislação que vigorar, de 

accordo a natureza e necessidade dos serviços a serem executados e pelo prazo que fôr 

indispensavel.  

 

     Art. 20. Ficam adoptados os seguintes padrões de vencimentos para os 

funccionarios publicos civis: 

                                                                                                                                            

mensaes 

                                                                                 vencimentos        Vencimentos           

Augmentos 

Referencia                                                                    Annuaes           Mensaes           

com as promoções 

X..............................................................................90:000$000         7:500$000 

V..............................................................................84:000$000         7:000$000 
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U..............................................................................78:000$000         6:500$000 

T..............................................................................72:000$000          6:000$000 

S.............................................................................66:000$000           5:500$000 

R.............................................................................60:000$000           5:000$000 

Q.............................................................................54:000$000           4:500$000 

P..............................................................................48:000$000           4:000$000 

O.............................................................................42:000$000           3:500$000 

N.............................................................................37:200$000           3:100$000 

M............................................................................32:400$000            2:700$000            

400$000 

L.............................................................................27:600$000            2:300$000            

400$000 

K...........................................................................22:800$000             1:900$000            

400$000 

J............................................................................18:000$000              1:500$000            

400$000 

I............................................................................15:600$000              1:300$000             

200$000 

H..........................................................................13:200$000               1:100$000            

200$000 

G..........................................................................10:800$000                   900$000           

200$000 

F............................................................................8:400$000                   700$000            

200$000 

E.......................................................................... 7:200$000                     600$000           

100$000 

D..........................................................................6:000$000                      

500$000           100$000 
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C..........................................................................4:800$000                      

400$000           100$000 

B..........................................................................3:600$000                      

300$000            100$000 

A.........................................................................2:400$000                        200$000 

   Paragrapho unico. Opportunamente, a Camara dos Deputados ajustará a esses 

padrões os actuaes vencimentos dos seus funccionarios.  

 

     Art. 21. Ficam supprimidos quaesquer estipendios attribuidos aos funcionarios 

publicos federaes, a titulo de abono ou gratificação de caracter provisorio, não 

consignados nas tabellas annexas, inclusive os concedidos pelos decretos numeros 

5.025, de 1 de outubro de 1926, 24.768, de 14 de julho de 1934, e 183, de 13 de janeiro 

de 1936 e outros.  

 

     Art. 22. Os directores dos orgãos componentes das Secretarias de Estado, bem como 

os directores dos demais serviços integrantes de cada Ministerio, devem dedicar todo o 

seu tempo ás respectivas repartições, não podendo exercer nenhuma outra actividade 

publica remunerada, respeitadas as disposições constitucionaes.  

 

     Art. 23. Fica supprimido o systema de remuneração, composto de ordenado e 

quotas, resalvado o disposto no artigo 4º, das Disposições Transitorias. Paragrapho 

unico. Aos actuaes funccionarios do Ministerio da Fazenda que occupam cargos cujos 

vencimentos figuram nas tabellas annexas, desdobrados em ordenado (parte fixa) e 

quotas (parte variavel), ficam asseguradas, porém, emquanto exercerem taes cargos, as 

vantagens desse regime, sujeitas aquellas á seguinte limitação:  

 
a) 

o regime de quotas não trará a nenhum desses funccionarios vantagens 

pecuniarias superiores ás que os mesmos tenham percebido de facto ou por 

analogia, no decorrer do biennio de 1935-1936, salvo quanto aos da Directoria 

do Imposto de Renda, até que, pelo augmento progressivo da arrecadação, a 

respectiva quota attinja á limitação prevista para Recebedoria do Districto 

Federal; 

 
b) 

para o controle dessa disposição o Ministerio da Fazenda organizará e fará 

publicar no Diario Official, em janeiro de 1937, a relação dos cargos 

comprehendidos no regime de quotas e incluidos nas tabellas annexas, bem 

como o montante medio mensal (media arithmetica) da remuneração de cada 

cargo no referido biennio, calculando-se na mesma base os proventos dos 

novos cargos que por esta lei passaram a gosar das referidas vantagens 
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pecuniarias. 

 

     Art. 24. Os funccionarios que, em effectivo exercicio em leprosarios, estejam em 

contacto directo com enfermos, além dos vencimentos normaes, terão uma 

percentagem de 30% (trinta por cento), sobre os mesmos vencimentos. Paragrapho 

unico. A concessão dessa gratificação especial ficará dependendo de regulamentação 

proposta pelo C.F.S.P.C.  

 

     Art. 25. O funccionario nomeado para exercer em commissão cargo com 

vencimento previstos nesta lei perderá os vencimentos do cargo effectivo, emquanto 

durar a comissão, exceptuando-se os cargos effectivos e os exercicios em commissão 

no magisterio ou de caracter technico-scientifico, desde que haja compatibilidade dos 

horarios de serviço.  

 

     Art. 26. Salvo nos casos de licenças legaes, os funccionarios publicos não podem 

ser dispensados ou afastados do exercioio de seus cargos nem delles continuar 

dispensados ou afastados com, vencimentos totaes ou parciaes senão para o exercicio 

de commissões constantes de lei ou de regulamento, ou das expressamente autorizadas 

pelo Presidente da Republica, para fim determinado.  

 

     Art. 27. Os novos regulamentos fixarão taxativamente o numero de horas diarias de 

serviço exigidas para cada função publica.  

 

     Art. 28. Aos actuaes occupantes effectivos de cargos extinctos assim como aos 

ocupantes effectivos de cargos cujas funções passem a ser exercidas em commissão, é 

assegurada sua situação pessoal, direitos e vantagens de que estão investidos, com os 

vencimentos constantes das tabellas anexas.  

 

     Art. 29. A juizo do Governo, e quando permittirem as condições financeiras do 

Paiz, será estabelecido, para o exercicio de certos cargos technicos, scientificos e de 

magisterio, o regime do tempo integral.  

 

      § 1º Para o funccionario de tempo integral serão fixados vencimentos superiores 

aos de seu cargo, os quaes não poderão exceder de cem por cento dos vencimentos 

normaes.  
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      § 2º As vantagens do tempo integral sómente serão concedidas aos funccionarios 

nomeados anteriormente a este regime, caso se obriguem, expressamente, a não exercer 

qualquer outra funcção.  

 

      § 3º Ficará sujeito á demissão, mediante inquerito administrativo, o funccionario 

que infringir o disposto nos paragraphos anteriores.  

 

     Art. 30. Os ocupantes de cargos considerados excedentes continuam em effectivo 

exercicio com todas as obrigações, direitos e vantagens, e concorrem, em igualdade de 

condições, com os demais de sua classe, ás promoções. Paragrapho unico. Emquanto 

houver excedentes em classe não serão feitas novas nomeações ou promoções para a 

mesma.  

 

     Art. 31. Nos regulamentos que expedir, o Governo fixará a lotação por secção ou 

divisão das repartições, que poderá ser alterada por proposta da respectiva Commissão 

de Efficiencia, ouvido o C.F.S. P.C.  

 

     Art. 32. O Governo, attendendo ás conveniencias dos serviços, e, por proposta da 

Commissão de Efficiencia, poderá transferir ou remover qualquer funccionario, de uma 

para outra localidade ou repartição de cada Ministerio, guardadas as resalvas 

constitucionaes e respeitada a especialização technica.  

 

     Art. 33. As promoções para o preenchimento das vagas previstas nas tabellas 

annexas, bem como para as resultantes do desdobramento de classes, e outras que se 

verificarem, obedecerão, metade ao criterio da antiguidade de classe e metade ao do 

merecimento.  

 

      § 1º Terão preferencia para as promoções por merecimento os funccionarios que 

tenham sido classificados em concurso.  

 

      § 2º As promoções á ultima classe de carreira obedecerão, exclusivamente, ao 

criterio do merecimento absoluto.  

 

      § 3º As promoções por merecimento serão feitas dentre os funccionarios constantes 

da lista triplice, previamente organizada para cada carreira pela Commisão de 

Efficiencia do respectivo Ministerio.  
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      § 4º Só poderão ser incluidos nessa lista os funccionarios que, por antiguidade, 

figurem nos dous primeiros terços da sua classe, excepto quando a promoção fôr á 

ultima classe da carreira.  

 

     Art. 34. O funccionario só poderá ser promovido, dentro da respectiva carreira, e, 

para a classe immediatamente superior, depois de completados dous annos de effectivo 

exercicio da classe.  

 

     Art. 35. A transferencia ou permuta entre funccionarios de carreiras differentes 

poderá ser feita, mediante a prestação de provas do habilitação. determinadas pelo 

C.F.S.P.C.  

 

      § 1º O funccionario assim transferido será incluido no ultimo logar da classe a que 

vier pertencer.  

 

      § 2º O Governo, ouvido o C.F.S.P.C., poderá transferir de um para outro quadro, 

funccionarios de carreira da mesma denominação, dentro de cada Ministerio.  

 

     Art. 36. O tempo de exercicio interino de um cargo só será contada como 

antiguidade de classe, quando tenha sido seguido de effectivação nesse cargo.  

 

     Art. 37. A antiguidade será determinada pelo tempo liquido de effectivo exercicio 

na classe a que pertencer o funccionario.  

 

      § 1º Entre funccionarios com a mesma antiguidade de classe, será promovido o que 

tiver mais tempo de serviço no Ministerio, e, no caso de novo empate, no serviço 

publico federal.  

 

      § 2º A antiguidade de classe dos funccionarios promovidos por antiguidade conta-

se da data em que houver occorrido a vacancia de cargo. 

CAPITULO V 

DISPOSIÇÕES GERAES 

     Art. 38. As funcções de secretario, chefe, official e auxiliar de gabinete serão 

exercidas em commissão, por pessoas livremente escolhidas e designadas, observadas 
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as exigencias legaes ou regulamentares e dentro dos recursos orçamentarios.  

 

     Art. 39. O funccionario promovido poderá continuar com exercicio na repartição em 

que estiver servindo. Paragrapho unico. O novo funccionario nomeado terá exercicio 

na repartição em que houver occorrido effectivamente a vaga.  

 

     Art. 40. A primeira nomeação, para qualquer cargo publico, mesmo provido por 

concurso, será feita, a titulo precario, por dous annos, respeitadas as disposições 

constitucionaes. Paragrapho unico. Antes de decorrido esse prazo, sera exonerado o 

funccionario que, a juizo do Governo, não tenha revelado idoneidade moral e aptidão 

para o desempenho sua funcção.  

 

     Art. 41. A primeira investidura nos cargos technicos administrativos dependerá de 

habilitação prévia em concurso de provas ou de provas e titulos, conforme suggerir 

C.F.S.P.C. e constar do regulamento.  

 

     Art. 42. Quando a admissão ou promoção em determina carreira technica depender 

taxativamente da conclusão de ou mais cursos de especialização, o concurso poderá ser 

somente de titulos, considerando-se como taes, em primeiro a prova habil de conclusão 

do curso ou cursos.  

 

      § 1º Nesse caso, a nomeação dos concorrentes obedece rigorosamente á ordem da 

respectiva classificação em no momento em que occorrer a vaga. Essa classificação, 

mediante attribuição de pontos, será revista sempre que a concorrentes, por conclusão 

do curso ou cursos, vierem a acresser o numero dos existentes.  

 

      § 2º Em igualdade de condições de habilitação, terão preferencia para nomeação os 

candidatos que já exercerem funcção publica.  

 

     Art. 43. Nos regulamentos que expedir o Governo determinará:  

 
a) 

as carreiras e classes em que o accesso dependeter concurso de segundo gráo 

ou de classificação em cursos de especialização; 

 
b) 

as carreiras em que, ao concurso de segundo gráo que se refere a letra anterior, 

além dos funccionarios da classes inferiores poderão admittidas pessoas 

estranhas; 

 
c) 

as normas a que fica sujeita a revisão annual da clasificação dos diplomados 

nos cursos de especialização. 
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     Art. 44. Os Ministerios organizarão um serviço completo de assentamentos do seu 

pessoal e publicação, annual a relação de todos os seus funccionarios, por ordem de a 

antiguidade.  

 

     Art. 45. Fica creada a "Caderneta do Funccionario", valerá como carteira de 

identidade. O Regulamento desta estatuirá as condições.  

 

     Art. 46. Ficam extintos os Conselhos, Commissões e outros orgãos existentes, 

incumbidos de propor promocções transferencias de fuccionarios.  

 

     Art. 47. Ficam revogadas todas as disposições legaes ou Regulamentares que 

contrariarem os preceitos da presente quer quanto á organização dos quadros dos 

funccionários, quanto á remuneração dos mesmos.  

 

     Art. 48. Ficam revogadas todas as disposições de leis anteriores que equiparam 

cargos ou vencimentos e permittem a elevação do numero de funccionarios.  

 

     Art. 49. E' vedado o abono de qualquer gratificação ou auxilio para o qual o 

orçamento não consigne dotação propria.  

 

     Art. 50. A lei que crear repartições ou desmembrar serviços publicos já existentes 

determinará em que quadro e e de vencimentos devem ficar incluidos os respectivos 

funccionarios, ficando entendido que, mesmo em consequencia creações ou reformas, 

não poderão ser feitas nomeações contrariem os principios geraes estabelecidos nesta 

lei.  

 

     Art. 51. Os serviços publicos em geral e, especialmente, natureza industrial, deverão 

ser constituidos por um nucleo reduzido de funccionarios de quadro, que occuparão as 

funcções de maior responsabilidade. As funcções auxiliares deverão ser executadas por 

pessoal extranumerario.  

 

     Art. 52. Nas propostas annuaes de orçamento, o Poder Executivo discriminará, por 

serviço ou repartição, as dotações globaes destinadas a occorrer ao pagamento de 

extranumerarios, attendendo á classificação feita no paragrapho único do art. 19, desta 

lei, as quaes constituirão uma verba especial.  
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     Art. 53. O exercicio interino do cargo, cujo provimento dependa de prestação de 

concurso, não isenta, desta exigencia, occupante para a nomeação effectiva.  

 

     Art. 54. Fica directamente subordinada ao Ministro da Justiça e Negocios Interiores 

a Imprensa Nacional, mantida a organização estabelecida nas tabellas annexas.  

 

     Art. 55. Nos regulamentos que expedir, o Governo fixará tarefas minimas, nos 

serviços industriaes, de acordo com a capacidade de producção exigivel, para cada 

especie e condição de trabalho, ficando, desde já, revogada toda a respectiva legislação 

em vigor.  

 

     Art. 56. Revogam-se as disposições contrarias á presente lei. 

CAPITULO VI 

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS 

     Art. 1º Dentro de noventa dias, após a publicação desta lei, serão apostillados os 

decretos de nomeação dos funccionarios publicos, cujos cargos tenham sido attingidos 

pela nova nomenclatura adoptada, expedindo-se decretos para os que, incluidos nas 

tabellas desta lei, não os possuirem. 

     Paragrapho unico. Os Ministros de Estada farão publicar "Diario Official", uma 

relação nominal dos occupantes dos cargos incluidos nas tabellas annexas, podendo, 

então, autoriozar chefes de repartições a apostillar decretos, de accordo essa relação.  

 

     Art. 2º O C.F.S.P.C., ouvidas as Commissões de Efficiencia dos respectivos 

Ministerios, apreciará as allegações Ihe forem apresentadas sobre a organização e 

classificacção adoptadas nas tabellas annexas. 

     Paragrapho unico. Reconhecida a procedencia dessa legações, o C.F.S.P.C. proporá 

ao Presidente da Republica até 31 de março de 1937, a correcção das falhas 

encontradas bem como a adopção de todas as medidas que julgar necessarias ao 

aperfeiçoamento do plano instituido nesta lei.  

 

     Art. 3º Aos actuaes funccionarios fica assegurado o pagamento da differença entre a 

remuneração que estiver effectivamente percebendo ou que tiverem direito a perceber 

na data da publicação desta lei e os vencimentos que forem fixados nas tabellas 
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annexas.  

 

      § 1º Para esse effeito, fica entendido que essa remuneração é constituida apenas 

pelos actuaes vencimentos orçamentarios, accrescidos do abono provisorio, concedido 

lei n. 183, de 13 de janeiro de 1936, cujas restricções ficam mantidas.  

 

      § 2º Esse regime de excepção cessará desde que, a quer titulo, o funccionario por 

elle beneficiado venha a receber a remuneração igual ou superior á que este artigo 

assegura.  

 

      § 3º O pagamento dessa differença será feito em supplementar que ficará 

dependendo da concessão do necessario credito.  

 

     Art. 4º O C.F.S.P.C., em collaboração com a missão de Efficiencia do Ministerio da 

Fazenda, organizará dentro do prazo de seis mezes, a contar da data da sua instalação, 

um plano de regularização do regime do quotas contagens em vigor naquelle 

Ministerio, ficando entendido só se beneficiarão desse regime os funccionarios que 

influirem directamente na arrecadação de rendas orçamentarias, resalvado o disposto 

no paragrapho unico do art. 23. 

     Paragrapho unico. Vetado.  

 

     Art. 5º Immediatamente após a sua installação, e, S.P.C., em collaboração com as 

Commissões de Efficiencia classificará os funccionarios, dentro de cada carreira e 

classe por ordem de antiguidade, tendo em vista a situação actuaes funccionarios nos 

quadros a que pertenciam. 

     Paragrapho unico. Essa classificação será submetida apreciação do Presidente da 

Republica, que determina ordem definitiva de antiguidade.  

 

     Art. 6º Os funccionarios, cujos cargos, porventura, sido omittidos nas tabellas 

annexas, deverão nellas ser incluidos, nos logares devidos, pelo C.F.S.P.C., desde que 

demonstrem o seu direito.  

 

     Art. 7º Ficam suspensas, até 31 de dezembro de quaesquer nomeações, promoções 

ou transferencias de funcionarios publicos. Paragrapho unico. Excepcionalmente, 

porém, e mediante proposta das Commissões de Efficiencia, poderão ser nomeações, 
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promoções e transferencias, desde que não contrariem, explicita ou implicitamente, os 

dispositivos da presente lei.  

 

     Art. 8º Fica revogado o art. 6º da lei n. 150, de 20 de dezembro de 1935.  

 

     Art. 9º Fica reduzido de tres para um anno o periodo para o calculo da media de 

vencimentos de que trata o § 2º do art. 1º, do decreto n. 24.174, de 25 de abril de 1934.  

 

     Art. 10. Fica revogado o § 2º do art. 13 do decreto numero 13.538, de 9 de abril de 

1919.  

 

     Art. 11. Ficam revogados os arts. 2º e 3º do decreto n. 23.883, de 19 de fevereiro de 

1934, recolhendo-se as rendas a que se refere o art. 1º do citado decreto ao Thesouro 

Nacional, nos termos da legislagão em vigor.  

 

     Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o credito especial de trezentos 

contos de réis, para occorrer ás despesas, no corrente exercicio, com a installação e o 

funccionamento do C.F.S.P.C. e das Commissões de Efficiencia. Paragrapho unico. 

Essa despesa será attendida com os recursos provenientes do excesso verificado na 

arrecadação da Receita Geral.  

 

     Art. 13. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, excepto quanto 

aos vencimentos nella estabelecidos, que só vigorarão a partir de 1 de janeiro de 1937. 

Até essa data será mantido o regime de remuneração actualmente em vigor para o 

funccionalismo.  

 

     Art. 14. Fica assegurado o aproveitamento dos funccionarios classificados em 

concurso, durante a vigencia dos prazos legaes da sua validade para nomeação ou 

promoção.  

 

     Art. 15. O C.F.S.P.C., em collaboração com as Commissões de Efficiencia dos 

Ministerios interessados, reverá a legislação sobre o pagamento da remuneração dos 

funccionarios que servirem no estrangeiro, afim de propor ao Governo a sua 

uniformização.  

 

     Art. 16. Vetado. 
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Rio de Janeiro, 28 de Outubro de 1936, 115º da Independencia e 48º da Republica. 

GETULIO VARGAS  

Arthur de Souza Costa  

Vicente Ráo  

Joaquim Licinio de Souza Almeida  

José Carlos de Macedo Soares  

General João Gomes  

Henrique A. Guilhem  

Odilon Braga  

Gustavo Capanema 

Agamemnon Magalhães 
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Suplemento de 30/10/1936 
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Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 7.602, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2011. 

  
Dispõe sobre a Política Nacional de Segurança 

e Saúde no Trabalho - PNSST. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 
incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 4 da 
Convenção n

o
 155, da Organização Internacional do Trabalho, promulgada pelo Decreto n

o
 1.254, 

de 29 de setembro de 1994,  

DECRETA: 

Art. 1
o
  Este Decreto dispõe sobre a Política Nacional de Segurança e Saúde no 

Trabalho - PNSST, na forma do Anexo.  

Art. 2
o
  Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.  

Brasília, 7 de novembro de 2011; 190
o
 da Independência e 123

o
 da República. 

DILMAROUSSEFF 
CarlosLupi 
AlexandreRochaSantosPadilha 
Garibaldi Alves Filho 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 8.11.2011 

POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO   

OBJETIVO E PRINCÍPIOS  

I - A Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho - PNSST tem por objetivos a 
promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador e a prevenção de 
acidentes e de danos à saúde advindos, relacionados ao trabalho ou que ocorram no curso 
dele, por meio da eliminação ou redução dos riscos nos ambientes de trabalho;  

II -A PNSST tem por princípios: 

a)universalidade;  

b)prevenção;  

c)precedência das ações de promoção, proteção e prevenção sobre as de assistência, 
reabilitação e reparação; 

d)diálogo social; e 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.602-2011?OpenDocument
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e)integralidade;  

 III -Para o alcance de seu objetivo a PNSST deverá ser implementada por meio da 
articulação continuada das ações de governo no campo das relações de trabalho, produção, 
consumo, ambiente e saúde, com a participação voluntária das organizações representativas 
de trabalhadores e empregadores;   

DIRETRIZES  

IV -As ações no âmbito da PNSST devem constar do Plano Nacional de Segurança e 
Saúde no Trabalho e desenvolver-se de acordo com as seguintes diretrizes: 

a)inclusão de todos trabalhadores brasileiros no sistema nacional de promoção e 
proteção da saúde; 

b)harmonização da legislação e a articulação das ações de promoção, proteção, 
prevenção, assistência, reabilitação e reparação da saúde do trabalhador; 

c)adoção de medidas especiais para atividades laborais de alto risco; 

d)estruturação de rede integrada de informações em saúde do trabalhador; 

e)promoção da implantação de sistemas e programas de gestão da segurança e saúde 
nos locais de trabalho; 

f)reestruturação da formação em saúde do trabalhador e em segurança no trabalho e o 
estímulo à capacitação e à educação continuada de trabalhadores; e 

g)promoção de agenda integrada de estudos e pesquisas em segurança e saúde no 
trabalho;  

RESPONSABILIDADES NO ÂMBITO DA PNSST  

V -São responsáveis pela implementação e execução da PNSST os Ministérios do 
Trabalho e Emprego, da Saúde e da Previdência Social, sem prejuízo da participação de 
outros órgãos e instituições que atuem na área;  

VI -Cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego: 

a)formular e propor as diretrizes da inspeção do trabalho, bem como supervisionar e 
coordenar a execução das atividades relacionadas com a inspeção dos ambientes de trabalho 
e respectivas condições de trabalho; 

b)elaborar e revisar, em modelo tripartite, as Normas Regulamentadoras de Segurança 
e Saúde no Trabalho; 

c)participar da elaboração de programas especiais de proteção ao trabalho, assim como 
da formulação de novos procedimentos reguladores das relações capital-trabalho; 

d)promover estudos da legislação trabalhista e correlata, no âmbito de sua 
competência, propondo o seu aperfeiçoamento; 
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e)acompanhar o cumprimento, em âmbito nacional, dos acordos e convenções 
ratificados pelo Governo brasileiro junto a organismos internacionais, em especial à 
Organização Internacional do Trabalho - OIT, nos assuntos de sua área de competência;  

f)planejar, coordenar e orientar a execução do Programa de Alimentação do 
Trabalhador; e  

g)por intermédio da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do 
Trabalho - FUNDACENTRO: 

1.elaborar estudos e pesquisas pertinentes aos problemas que afetam a segurança e 
saúde do trabalhador; 

2.produzir análises, avaliações e testes de medidas e métodos que visem à eliminação 
ou redução de riscos no trabalho, incluindo equipamentos de proteção coletiva e individual; 

3.desenvolver e executar ações educativas sobre temas relacionados com a melhoria 
das condições de trabalho nos aspectos de saúde, segurança e meio ambiente do trabalho; 

4.difundir informações que contribuam para a proteção e promoção da saúde do 
trabalhador; 

5.contribuir com órgãos públicos e entidades civis para a proteção e promoção da 
saúde do trabalhador, incluindo a revisão e formulação de regulamentos, o planejamento e 
desenvolvimento de ações interinstitucionais; a realização de levantamentos para a 
identificação das causas de acidentes e doenças nos ambientes de trabalho; e 

6.estabelecer parcerias e intercâmbios técnicos com organismos e instituições afins, 
nacionais e internacionais, para fortalecer a atuação institucional, capacitar os colaboradores e 
contribuir com a implementação de ações globais de organismos internacionais;  

VII -Compete ao Ministério da Saúde: 

a)fomentar a estruturação da atenção integral à saúde dos trabalhadores, envolvendo a 
promoção de ambientes e processos de trabalho saudáveis, o fortalecimento da vigilância de 
ambientes, processos e agravos relacionados ao trabalho, a assistência integral à saúde dos 
trabalhadores, reabilitação física e psicossocial e a adequação e ampliação da capacidade 

institucional; 

b)definir, em conjunto com as secretarias de saúde de Estados e Municípios, normas, 
parâmetros e indicadores para o acompanhamento das ações de saúde do trabalhador a 
serem desenvolvidas no Sistema Único de Saúde, segundo os respectivos níveis de 
complexidade destas ações;  

c)promover a revisão periódica da listagem oficial de doenças relacionadas ao trabalho;  

d)contribuir para a estruturação e operacionalização da rede integrada de informações 
em saúde do trabalhador; 

e)apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas em saúde do trabalhador; 

f)estimular o desenvolvimento de processos de capacitação de recursos humanos em 
saúde do trabalhador; e   
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g)promover a participação da comunidade na gestão das ações em saúde do 
trabalhador;  

VIII - Compete ao Ministério da Previdência Social: 

a)subsidiar a formulação e a proposição de diretrizes e normas relativas à interseção 
entre as ações de segurança e saúde no trabalho e as ações de fiscalização e 
reconhecimento dos benefícios previdenciários decorrentes dos riscos ambientais do trabalho; 

b)coordenar, acompanhar, avaliar e supervisionar as ações do Regime Geral de 
Previdência Social, bem como a política direcionada aos Regimes Próprios de Previdência 
Social, nas áreas que guardem inter-relação com a segurança e saúde dos trabalhadores; 

c)coordenar, acompanhar e supervisionar a atualização e a revisão dos Planos de 
Custeio e de Benefícios, relativamente a temas de sua área de competência; 

d)realizar estudos, pesquisas e propor ações formativas visando ao aprimoramento da 
legislação e das ações do Regime Geral de Previdência Social e dos Regimes Próprios de 
Previdência Social, no âmbito de sua competência; e 

e)por intermédio do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS: 

1.realizar ações de reabilitação profissional; e 

2.avaliar a incapacidade laborativa para fins de concessão de benefícios 
previdenciários.  

GESTÃO  

IX -A gestão participativa da PNSST cabe à Comissão Tripartite de Saúde e Segurança 
no Trabalho – CTSST que é constituída paritariamente por representantes do governo, 
trabalhadores e empregadores, conforme ato conjunto dos Ministros de Estado do Trabalho e 
Emprego, da Saúde e da Previdência Social.  

X -Compete à CTSST: 

a)acompanhar a implementação e propor a revisão periódica da PNSST, em processo 
de melhoria contínua; 

b)estabelecer os mecanismos de validação e de controle social da PNSST; 

c)elaborar, acompanhar e rever periodicamente o Plano Nacional de Segurança e 
Saúde no Trabalho; 

d)definir e implantar formas de divulgação da PNSST e do Plano Nacional de 
Segurança e Saúde no Trabalho, dando publicidade aos avanços e resultados obtidos; e  

e)articular a rede de informações sobre SST.  

XI -A gestão executiva da Política será conduzida por Comitê Executivo constituído 
pelos Ministérios do Trabalho e Emprego, da Saúde e da Previdência Social; e  

XII -Compete ao Comitê Executivo: 
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a)coordenar e supervisionar a execução da PNSST e do Plano Nacional de Segurança 
e Saúde no Trabalho; 

b)atuar junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para que as 
propostas orçamentárias de saúde e segurança no trabalho sejam concebidas de forma 
integrada e articulada a partir de cada programa e respectivas ações, de modo a garantir a 
implementação da Política;  

c)elaborar relatório anual das atividades desenvolvidas no âmbito da PNSST 
encaminhando-o à CTSST e à Presidência da República; 

d)disponibilizar periodicamente informações sobre as ações de saúde e segurança no 
trabalho para conhecimento da sociedade; e 

d)disponibilizar periodicamente informações sobre as ações de saúde e segurança no 

trabalho para conhecimento da sociedade; e 

e)propor campanhas sobre Saúde e Segurança no Trabalho. 
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Ministério da Saúde 

Gabinete do Ministro 

PORTARIA Nº 1.823, DE 23 DE AGOSTO DE 2012 

Institui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. 

O MINISTRO DO ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere o 

inciso II do parágrafo único art. 87 da Constituição, e 

Considerando que compete ao Sistema Único de Saúde (SUS) a execução das ações de 

saúde do trabalhador, conforme determina a Constituição Federal; 

Considerando o papel do Ministério da Saúde de coordenar nacionalmente a política de 

saúde do trabalhador, conforme o disposto no inciso V do art. 16 da Lei nº 8.080, de 19 

de setembro de 1990; 

Considerando o alinhamento entre a política de saúde do trabalhador e a Política 

Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST), instituída por meio do Decreto 

nº 7.602, de 7 de novembro de 2011; 

Considerando a necessidade de implementação de ações de saúde do trabalhador em 

todos os níveis de atenção do SUS; e 

Considerando a necessidade da definição dos princípios, das diretrizes e das estratégias 

a serem observados nas três esferas de gestão do SUS no que se refere à saúde do 

trabalhador, resolve: 

Art. 1º Fica instituída a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. 

Art. 2º A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora tem como 

finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados pelas 

três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), para o desenvolvimento da 

atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na vigilância, visando a promoção 

e a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade decorrente 

dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos. 

Art. 3º Todos os trabalhadores, homens e mulheres, independentemente de sua 

localização, urbana ou rural, de sua forma de inserção no mercado de trabalho, formal 

ou informal, de seu vínculo empregatício, público ou privado, assalariado, autônomo, 

avulso, temporário, cooperativados, aprendiz, estagiário, doméstico, aposentado ou 

desempregado são sujeitos desta Política. 

Parágrafo único. A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 

alinha-se com o conjunto de políticas de saúde no âmbito do SUS, considerando a 

transversalidade das ações de saúde do trabalhador e o trabalho como um dos 

determinantes do processo saúde-doença. 
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Art.4º Além do disposto nesta Portaria, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e 

da Trabalhadora reger-se-á, de forma complementar, pelos elementos informativos 

constantes do Anexo I a esta Portaria. 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS E DAS DIRETRIZES 

Art. 5º A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora observará os 

seguintes princípios e diretrizes: 

I - universalidade; 

II - integralidade; 

III - participação da comunidade, dos trabalhadores e do controle social; 

IV - descentralização; 

V - hierarquização; 

VI - equidade; e 

VII - precaução. 

Art. 6º Para fins de implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora, dever-se-á considerar a articulação entre: 

I - as ações individuais, de assistência e de recuperação dos agravos, com ações 

coletivas, de promoção, de prevenção, de vigilância dos ambientes, processos e 

atividades de trabalho, e de intervenção sobre os fatores determinantes da saúde dos 

trabalhadores; 

II - as ações de planejamento e avaliação com as práticas de saúde; e 

III - o conhecimento técnico e os saberes, experiências e subjetividade dos 

trabalhadores e destes com as respectivas práticas institucionais. 

Parágrafo único. A realização da articulação tratada neste artigo requer mudanças 

substanciais nos processos de trabalho em saúde, na organização da rede de atenção e 

na atuação multiprofissional e interdisciplinar, que contemplem a complexidade das 

relações trabalho-saúde. 

Art. 7º A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora deverá 

contemplar todos os trabalhadores priorizando, entretanto, pessoas e grupos em 

situação de maior vulnerabilidade, como aqueles inseridos em atividades ou em 

relações informais e precárias de trabalho, em atividades de maior risco para a saúde, 
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submetidos a formas nocivas de discriminação, ou ao trabalho infantil, na perspectiva 

de superar desigualdades sociais e de saúde e de buscar a equidade na atenção. 

Parágrafo único. As pessoas e os grupos vulneráveis de que trata o "caput" devem ser 

identificados e definidos a partir da análise da situação de saúde local e regional e da 

discussão com a comunidade, trabalhadores e outros atores sociais de interesse à saúde 

dos trabalhadores, considerando-se suas especificidades e singularidades culturais e 

sociais. 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

Art. 8º São objetivos da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora: 

I - fortalecer a Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) e a integração com os 

demais componentes da Vigilância em Saúde, o que pressupõe: 

a) identificação das atividades produtivas da população trabalhadora e das situações de 

risco à saúde dos trabalhadores no território; 

b) identificação das necessidades, demandas e problemas de saúde dos trabalhadores 

no território; 

c) realização da análise da situação de saúde dos trabalhadores; 

d) intervenção nos processos e ambientes de trabalho; 

e) produção de tecnologias de intervenção, de avaliação e de monitoramento das ações 

de VISAT; 

f) controle e avaliação da qualidade dos serviços e programas de saúde do trabalhador, 

nas instituições e empresas públicas e privadas; 

g) produção de protocolos, de normas técnicas e regulamentares; e 

h) participação dos trabalhadores e suas organizações; 

II - promover a saúde e ambientes e processos de trabalhos saudáveis, o que pressupõe: 

a) estabelecimento e adoção de parâmetros protetores da saúde dos trabalhadores nos 

ambientes e processos de trabalho; 

b) fortalecimento e articulação das ações de vigilância em saúde, identificando os 

fatores de risco ambiental, com intervenções tanto nos ambientes e processos de 

trabalho, como no entorno, tendo em vista a qualidade de vida dos trabalhadores e da 

população circunvizinha; 
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c) representação do setor saúde/saúde do trabalhador nos fóruns e instâncias de 

formulação de políticas setoriais e intersetoriais e às relativas ao desenvolvimento 

econômico e social; 

d) inserção, acompanhamento e avaliação de indicadores de saúde dos trabalhadores e 

das populações circunvizinhas nos processos de licenciamento e nos estudos de 

impacto ambiental; 

e) inclusão de parâmetros de proteção à saúde dos trabalhadores e de manutenção de 

ambientes de trabalho saudáveis nos processos de concessão de incentivos ao 

desenvolvimento, nos mecanismos de fomento e outros incentivos específicos; 

f) contribuição na identificação e erradicação de situações análogas ao trabalho 

escravo; 

g) contribuição na identificação e erradicação de trabalho infantil e na proteção do 

trabalho do adolescente; e 

h) desenvolvimento de estratégias e ações de comunicação de risco e de educação 

ambiental e em saúde do trabalhador; 

III - garantir a integralidade na atenção à saúde do trabalhador, que pressupõe a 

inserção de ações de saúde do trabalhador em todas as instâncias e pontos da Rede de 

Atenção à Saúde do SUS, mediante articulação e construção conjunta de protocolos, 

linhas de cuidado e matriciamento da saúde do trabalhador na assistência e nas 

estratégias e dispositivos de organização e fluxos da rede, considerando os seguintes 

componentes: 

a) atenção primária em saúde; 

b) atenção especializada, incluindo serviços de reabilitação; 

c) atenção pré-hospitalar, de urgência e emergência, e hospitalar; 

d) rede de laboratórios e de serviços de apoio diagnóstico; 

e) assistência farmacêutica; 

f) sistemas de informações em saúde; 

g) sistema de regulação do acesso; 

h) sistema de planejamento, monitoramento e avaliação das ações; 

i) sistema de auditoria; e 

j) promoção e vigilância à saúde, incluindo a vigilância à saúde do trabalhador; 
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IV - ampliar o entendimento de que de que a saúde do trabalhador deve ser concebida 

como uma ação transversal, devendo a relação saúde-trabalho ser identificada em todos 

os pontos e instâncias da rede de atenção; 

V - incorporar a categoria trabalho como determinante do processo saúde-doença dos 

indivíduos e da coletividade, incluindo-a nas análises de situação de saúde e nas ações 

de promoção em saúde; 

VI - assegurar que a identificação da situação do trabalho dos usuários seja considerada 

nas ações e serviços de saúde do SUS e que a atividade de trabalho realizada pelas 

pessoas, com as suas possíveis conseqüências para a saúde, seja considerada no 

momento de cada intervenção em saúde; e 

VII - assegurar a qualidade da atenção à saúde do trabalhador usuário do SUS. 

CAPÍTULO III 

DAS ESTRATÉGIAS 

Art. 9º São estratégias da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora: 

I - integração da Vigilância em Saúde do Trabalhador com os demais componentes da 

Vigilância em Saúde e com a Atenção Primária em Saúde, o que pressupõe: 

a) planejamento conjunto entre as vigilâncias, com eleição de prioridades comuns para 

atuação integrada, com base na análise da situação de saúde dos trabalhadores e da 

população em geral, e no mapeamento das atividades produtivas e com potencial 

impacto ambiental no território; 

b) produção conjunta de protocolos, normas técnicas e atos normativos, com 

harmonização de parâmetros e indicadores, para orientação aos Estados e Municípios 

no desenvolvimento das ações de vigilância, e especialmente como referência para os 

processos de pactuação entre as três esferas de gestão do SUS; 

c) harmonização e, sempre que possível, unificação dos instrumentos de registro e 

notificação de agravos e eventos de interesse comum aos componentes da vigilância; 

d) incorporação dos agravos relacionados ao trabalho, definidos como prioritários para 

fins de vigilância, nas listagens de agravos de notificação compulsória, nos âmbitos 

nacional, estaduais e municipais, seguindo a mesma lógica e fluxos dos demais; 

e) proposição e produção de indicadores conjuntos para monitoramento e avaliação da 

situação de saúde; 

f) formação e manutenção de grupos de trabalho integrados para investigação de surtos 

e eventos inusitados e de investigação de situações de saúde decorrentes de potenciais 
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impactos ambientais de processos e atividades produtivas nos territórios, envolvendo as 

vigilâncias epidemiológica, sanitária, em saúde ambiental, saúde do trabalhador e rede 

de laboratórios de saúde pública; 

g) produção conjunta de metodologias de ação, de investigação, de tecnologias de 

intervenção, de avaliação e de monitoramento das ações de vigilância nos ambientes e 

situações epidemiológicas; 

h) incorporação, pelas equipes de vigilância sanitária dos Estados e Municípios, de 

práticas de avaliação, controle e vigilância dos riscos ocupacionais nas empresas e 

estabelecimentos, observando as atividades produtivas presentes no território; 

i) investimentos na qualificação e capacitação integradas das equipes dos diversos 

componentes da vigilância em saúde, com incorporação de conteúdos específicos, 

comuns e afins, nos processos formativos e nas estratégias de educação permanente de 

todos os componentes da Vigilância em Saúde; 

j) investimentos na ampliação da capacidade técnica e nas mudanças das práticas das 

equipes das vigilâncias, especialmente para atuação no apoio matricial às equipes de 

referência dos municípios; 

k) participação conjunta nas estratégias, fóruns e instâncias de produção, divulgação, 

difusão e comunicação de informações em saúde; 

l) estímulo à participação dos trabalhadores e suas organizações, sempre que 

pertinente, no acompanhamento das ações de vigilância epidemiológica, sanitária e em 

saúde ambiental, além das ações específicas de VISAT; e 

m) atualização e ou revisão dos códigos de saúde, com inserção de disposições sobre a 

vigilância em saúde do trabalhador e atribuição da competência de autoridade sanitária 

às equipes de vigilância em saúde do trabalhador, nos Estados e Municípios; 

II - análise do perfil produtivo e da situação de saúde dos trabalhadores, o que 

pressupõe: 

a) identificação das atividades produtivas e do perfil da população trabalhadora no 

território em conjunto com a atenção primária em saúde e os setores da Vigilância em 

Saúde; 

b) implementação da rede de informações em saúde do trabalhador; 

c) definição de elenco de indicadores prioritários para análise e monitoramento; 

d) definição do elenco de agravos relacionados ao trabalho de notificação compulsória 

e de investigação obrigatória e inclusão no elenco de prioridades, nas três esferas de 

gestão do SUS; 
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e) revisão periódica da lista de doenças relacionadas ao trabalho; 

f) realização de estudos e análises que identifiquem e possibilitem a compreensão dos 

problemas de saúde dos trabalhadores e o comportamento dos principais indicadores de 

saúde; 

g) estruturação das estratégias e processos de difusão e comunicação das informações; 

h) garantia, na identificação do trabalhador, do registro de sua ocupação, ramo de 

atividade econômica e tipo de vínculo nos seguintes sistemas e fontes de informação 

em saúde, aproveitando todos os contatos do/a trabalhador/a com o sistema de saúde: 

1. Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM); 

2. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIHSUS); 

3. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan); 

4. Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIASUS); 

5. Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB); 

6. Registros de Câncer de Base Populacional (RCBP); e 

7. Registros de Câncer de Base Hospitalar (RCBH); 

i) articulação e sistematização das informações das demais bases de dados de interesse 

à saúde do trabalhador, como: 

1. Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS); 

2. Sistema Único de Benefícios (SUB); 

3. Relação Anual de Informações Sociais (RAIS); 

4. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED); 

5. Sistema Federal de Inspeção do Trabalho (SFIT); 

6. Troca de Informação em Saúde Suplementar (TISS); e 

7. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

8. outros sistemas de informações dos órgãos e setores de planejamento, da agricultura, 

do meio ambiente, da segurança pública, do trânsito, da indústria, comércio e 

mineração, das empresas, dos sindicatos de trabalhadores, entre outras; 
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j) gestão junto a essas instituições para acesso às bases de dados de forma desagregada, 

conforme necessidades da produção da análise da situação de saúde nos diversos níveis 

territoriais; 

k) produção e divulgação, periódicas, com acesso ao público em geral, de análises de 

situação de saúde, considerando diversos níveis territoriais (local, municipal, 

microrregional, macrorregional, estadual, grandes regiões, nacional); 

l) estabelecimento da notificação compulsória e investigação obrigatória em todo 

território nacional dos acidentes de trabalho graves e com óbito e das intoxicações por 

agrotóxicos, considerando critérios de magnitude e gravidade; 

m) viabilização da compatibilização e/ou unificação dos instrumentos de coleta de 

dados e dos fluxos de informações, em articulação com as demais equipes técnicas e 

das vigilâncias; 

n) gestão junto à Previdência Social para que a notificação dos acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho feito pelo SUS (Sinan) seja reconhecida, nos casos de 

trabalhadores segurados pelo Seguro Acidente de Trabalho; 

o) criação de sistemas e bancos de dados para registro das informações contidas nos 

relatórios de inspeções e mapeamento dos ambientes de trabalho realizados pelas 

equipes de Vigilância em Saúde; 

p) definição de elenco básico de indicadores de morbimortalidade e de situações de 

risco para a composição da análise de situação de saúde dos trabalhadores, 

considerando o conjunto dos trabalhadores brasileiros, incluindo as parcelas inseridas 

em atividades informais, ou seja, o total da População Economicamente Ativa 

Ocupada; 

q) articulação intra e intersetorial para a implantação ou implementação de 

observatórios de saúde do trabalhador, em especial, articulando-se com o observatório 

de violências e outros; 

r) articulação, apoio e gestão junto à Rede Interagencial de Informações para a Saúde 

(RIPSA) para fins de ampliação dos atuais indicadores de saúde do trabalhador 

constantes das publicações dos Indicadores Básicos de Saúde (IDB); 

s) garantia da inclusão de indicadores de saúde do trabalhador nas RIPSA estaduais, 

conforme necessidades e especificidades de cada Estado; 

t) produção de protocolos e manuais de orientação para os profissionais de saúde para a 

utilização da Classificação Brasileira de Ocupação e da Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas; 
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u) avaliação e produção de relatórios periódicos sobre a qualidade dos dados e 

informações constantes nos sistemas de informação de interesse à saúde do 

trabalhador; e 

v) disponibilização e divulgação das informações em meios eletrônicos, boletins, 

cartilhas, impressos, vídeos, rádio e demais instrumentos de comunicação e difusão; 

III - estruturação da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador 

(RENAST) no contexto da Rede de Atenção à Saúde, o que pressupõe: 

a) ações de Saúde do Trabalhador junto à atenção primária em saúde: 

1. reconhecimento e mapeamento das atividades produtivas no território; 

2. reconhecimento e identificação da população trabalhadora e seu perfil sócio 

ocupacional no território; 

3. reconhecimento e identificação dos potenciais riscos e impactos (perfil de morbi-

mortalidade) à saúde dos trabalhadores, das comunidades e ao meio ambiente, 

advindos das atividades produtivas no território; 

4. identificação da rede de apoio social aos trabalhadores no território; 

5. inclusão, dentre as prioridades de maior vulnerabilidade em saúde do trabalhador, 

das seguintes situações: chefe da família desempregado ou subempregado, crianças e 

adolescentes trabalhando, gestantes ou nutrizes trabalhando, algum membro da família 

portador de algum agravo à saúde relacionado com o trabalho (acidente ou doença) e 

presença de atividades produtivas no domicílio; 

6. identificação e registro da situação de trabalho, da ocupação e do ramo de atividade 

econômica dos usuários das unidades e serviços de atenção primária em saúde; 

7. suspeita e ou identificação da relação entre o trabalho e o problema de saúde 

apresentado pelo usuário, para fins de diagnóstico e notificação dos agravos 

relacionados ao trabalho; 

8. notificação dos agravos relacionados ao trabalho no Sinan e no SIAB e, emissão de 

relatórios e atestados médicos, incluindo o laudo de exame médico da Comunicação de 

Acidente do Trabalho (CAT), nos casos pertinentes; 

9. subsídio à definição da rede de referência e contra referência e estabelecimento dos 

fluxos e instrumentos para os encaminhamentos necessários; 

10. articulação com as equipes técnicas e os Centros de Referência em Saúde do 

Trabalhador (CEREST) sempre que necessário, para a prestação de retaguarda técnica 

especializada, considerando seu papel no apoio matricial a toda rede SUS; 
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11. definição e implantação de condutas e manejo assistenciais, de promoção e de 

vigilância em saúde do trabalhador, mediante a aplicação de protocolos, de linhas de 

cuidado e de projetos terapêuticos para os agravos, e de linhas guias para a vigilância 

de situações de riscos relacionados ao trabalho; e 

12. incorporação de conteúdos de saúde do trabalhador nas estratégias de capacitação e 

de educação permanente para as equipes da atenção primária em saúde; 

b) ações de saúde do trabalhador junto à urgência e emergência:  

1. identificação e registro da situação de trabalho, da ocupação e do ramo de atividade 

econômica dos usuários dos pontos de atenção às urgências e emergências, nas redes 

Estaduais e Municipais; 

2. identificação da relação entre o trabalho e o acidente, violência ou intoxicação 

exógena sofridos pelo usuário, com decorrente notificação do agravo no Sinan e 

adequado registro no SIH-SUS para os casos que requererem hospitalização; 

3. preenchimento do laudo de exame médico da CAT nos casos pertinentes; 

4. acompanhamento desses casos pelas equipes dos Núcleos de Vigilância 

Epidemiológica Hospitalar, onde houver; 

5. encaminhamento para a rede de referência e contra referência, para fins de 

continuidade do tratamento, acompanhamento e reabilitação, seguindo os fluxos e 

instrumentos definidos para tal; 

6. articulação com as equipes técnicas e os CEREST sempre que necessário para a 

prestação de retaguarda técnica especializada, considerando seu papel no apoio 

matricial a toda rede SUS; 

7. harmonização dos conceitos dos eventos/agravos e unificação das fichas de 

notificação dos casos de acidentes de trabalho, outros acidentes e violências; 

8. incorporação de conteúdos de saúde do trabalhador nas estratégias de capacitação e 

de educação permanente para as equipes dos pontos de atenção às urgências e 

emergências; e 

9. estabelecimento de parcerias intersetoriais e referência e contra referencia com as 

unidades de atendimento e serviços das Secretarias de Segurança Pública, Institutos 

Médico Legais, e setores/departamentos de trânsito e transporte; 

c) ações de saúde do trabalhador junto à atenção especializada (ambulatorial e 

hospitalar): 
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1. identificação e registro da situação de trabalho, da ocupação e do ramo de atividade 

econômica dos usuários dos pontos de atenção especializada, nas redes estaduais e 

municipais; 

2. suspeita ou identificação da relação entre o trabalho e o agravo à saúde do usuário, 

com decorrente notificação do agravo no Sinan; 

3. preenchimento do laudo de exame médico da CAT nos casos pertinentes; 

4. encaminhamento para a rede de referência e contra referência, para fins de 

continuidade do tratamento, acompanhamento e reabilitação, seguindo os fluxos e 

instrumentos definidos para tal; 

5. articulação com as equipes técnicas e os CEREST sempre que necessário para a 

prestação de retaguarda técnica especializada, considerando seu papel no apoio 

matricial a toda rede SUS; e 

6. incorporação de conteúdos de saúde do trabalhador nas estratégias de capacitação e 

de educação permanente para as equipes dos pontos de atenção especializada; 

IV - fortalecimento e ampliação da articulação intersetorial, o que pressupõe: 

a) aplicação de indicadores de avaliação de impactos à saúde dos trabalhadores e das 

comunidades nos processos de licenciamento ambiental, de concessão de incentivos ao 

desenvolvimento, mecanismos de fomento e incentivos específicos; 

b) fiscalização conjunta onde houver trabalho em condições insalubres, perigosas e 

degradantes, como nas carvoarias, madeireiras, canaviais, construção civil, agricultura 

em geral, calcareiras, mineração, entre outros, envolvendo os Ministérios do Trabalho e 

Emprego, da Previdência Social e do Meio Ambiente, o SUS e o Ministério Público; e 

c) compartilhamento e publicização das informações produzidas por cada órgão e 

instituição, inclusive por meio da constituição de observatórios, de modo a viabilizar a 

adequada análise de situação, estabelecimento de prioridades, tomada de decisão e 

monitoramento das ações; 

V - estímulo à participação da comunidade, dos trabalhadores e do controle social, o 

que pressupõe: 

a) acolhimento e resposta às demandas dos representantes da comunidade e do controle 

social; 

b) buscar articulação com entidades, instituições, organizações não governamentais, 

associações, cooperativas e demais representações de categorias de trabalhadores, 

presentes no território, inclusive as inseridas em atividades informais de trabalho e 

populações em situação de vulnerabilidade; 
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c) estímulo à participação de representação dos trabalhadores nas instâncias oficiais de 

representação social do SUS, a exemplo dos conselhos e comissões intersetoriais, nas 

três esferas de gestão do SUS; 

d) apoiar o funcionamento das Comissões Intersetoriais de Saúde do Trabalhador 

(CIST) dos Conselhos de Saúde, nas três esferas de gestão do SUS; 

e) inclusão da comunidade e do controle social nos programas de capacitação e 

educação permanente em saúde do trabalhador, sempre que possível, e inclusão de 

conteúdos de saúde do trabalhador nos processos de capacitação permanente voltados 

para a comunidade e o controle social, incluindo grupos de trabalhadores em situação 

de vulnerabilidade, com vistas às ações de promoção em saúde do trabalhador; 

f) transparência e facilitação do acesso às informações aos representantes da 

comunidade, dos trabalhadores e do controle social; 

VI - desenvolvimento e capacitação de recursos humanos, o que pressupõe: 

a) adoção de estratégias para a progressiva desprecarização dos vínculos de trabalho 

das equipes de saúde, incluindo os técnicos dos centros de referência e das vigilâncias, 

nas três esferas de gestão do SUS, mediante concurso público; 

b) inserção de especificação da atribuição de inspetor de vigilância aos técnicos em 

saúde do trabalhador nos planos de carreira, cargos e vencimentos, nas esferas estadual 

e municipal; 

c) inserção de conteúdos de saúde do trabalhador nos diversos processos formativos e 

estratégias de educação permanente, cursos e capacitações, para profissionais de nível 

superior e nível médio, com destaque àqueles destinados às equipes de Vigilância em 

Saúde, à Saúde da Família e aos gestores; 

d) capacitação para aplicação de protocolos, linhas guias e linhas de cuidado em saúde 

do trabalhador, com ênfase à identificação da relação saúde-trabalho, ao diagnóstico e 

manejo dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho, incluindo a reabilitação, 

à vigilância de agravos, de ambientes e de processos de trabalho e à produção de 

análise da situação de saúde; 

e) capacitação voltada à aplicação de medidas básicas de promoção, prevenção e 

educação em saúde e às orientações quanto aos direitos dos trabalhadores; 

f) estabelecimento de referências e conteúdos curriculares para a formação de 

profissionais em saúde do trabalhador, de nível técnico e superior; 

g) produção de tecnologias mistas de educação presencial e a distância e publicização 

de tecnologias já existentes, com estabelecimento de processos e métodos de 

acompanhamento, avaliação e atualização dessas tecnologias; 
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h) articulação intersetorial com Ministérios e Secretarias de Governo, especialmente 

com o Ministério da Educação, para fins de inclusão de conteúdos temáticos de saúde 

do trabalhador nos currículos do ensino fundamental e médio, da rede pública e 

privada, em 

cursos de graduação e de programas específicos de pós-graduação em sentido amplo e 

restrito, possibilitando a articulação ensino / pesquisa / extensão, bem como nos cursos 

voltados à qualificação profissional e empresarial; 

i) investimento na qualificação de todos os técnicos dos CEREST, no mínimo, em nível 

de especialização; 

j) integração com órgãos de fomento de pesquisa, nacionais e internacionais e com 

instituições responsáveis pelo processo educativo como universidades, centros de 

pesquisa, organizações sindicais, ONG, entre outras; e 

k) apoio à capacitação voltada para os interesses do movimento social, movimento 

sindical e controle social, em consonância com as ações e diretrizes estratégicas do 

SUS e com a legislação de regência; 

VII - apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas, o que pressupõe: 

a) articulação estreita entre os serviços e instituições de pesquisa e universidades, com 

envolvimento de toda a rede de serviços do SUS na construção de saberes, normas, 

protocolos, tecnologias e ferramentas, voltadas à produção de respostas aos problemas 

e necessidades identificadas pelos serviços, comunidade e controle social; 

b) adoção de critérios epidemiológicos e de relevância social para a identificação e 

definição das linhas de investigação, estudos e pesquisas, de modo a fornecer respostas 

e subsídios técnico-científicos para o enfrentamento de problemas prioritários no 

contexto da saúde do trabalhador; 

c) desenvolvimento de projetos de pesquisa-intervenção que possam ser estruturantes 

para a saúde do trabalhador no SUS, que articulem as ações de promoção, vigilância, 

assistência, reabilitação e produção e comunicação de informações, e resultem em 

produção de tecnologias de intervenção em problemas prioritários em cada território; 

d) definição de linhas prioritárias de pesquisa para a produção de conhecimento e de 

respostas às questões teórico conceituais do campo da saúde do trabalhador, de modo a 

preencher lacunas e produzir modelos teóricos que contribuam para a melhoria da 

promoção, da vigilância e da atenção à saúde dos trabalhadores; 

e) incentivo à pesquisa e aplicação de tecnologias limpas e/ou com reduzido impacto à 

saúde dos trabalhadores e ao meio ambiente, bem como voltadas à produção de 

alternativas e substituição de produtos e processos já reconhecidos como danosos à 

saúde, e formas de organização de trabalho saudáveis; 
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f) estabelecimento de rede de centros de pesquisa colaboradores na construção de 

saberes, normas, protocolos, tecnologias e ferramentas, voltadas à produção de 

respostas aos problemas e necessidades identificadas pelos serviços, comunidade e 

controle social; 

g) estabelecimento de mecanismos que garantam a participação da comunidade e das 

representações dos trabalhadores no desenvolvimento dos estudos e pesquisas, 

incluindo a divulgação e aplicação dos seus resultados; e 

h) garantia, pelos gestores, da observância dos preceitos éticos no desenvolvimento de 

estudos e pesquisas realizados no âmbito da rede de serviços do SUS, mediante a 

participação dos Comitês de Ética em Pesquisa nesses processos. 

§ 1º A análise da situação de saúde dos trabalhadores, de que trata o inciso II do 

"caput", compreende o monitoramento contínuo de indicadores e das situações de 

risco, com vistas a subsidiar o planejamento das ações e das intervenções em saúde do 

trabalhador, de forma mais abrangente, no território nacional, no Estado, região, 

Município e nas áreas de abrangência das equipes de atenção à saúde. 

§ 2º No que se refere à análise da situação de saúde dos trabalhadores, de que trata o 

inciso II do "caput", dever-se-á promover a articulação das redes de informações, que 

se baseará nos seguintes pressupostos: 

I - concepção de que as informações em saúde do trabalhador, presentes em diversas 

bases e fontes de dados, devem estar em consonância com os princípios e diretrizes da 

Política Nacional de Informações e Informática do SUS; 

II - necessidade de estabelecimento de processos participativos nas definições e na 

produção de informações de interesse à saúde do trabalhador; 

III - empreendimento sistemático e permanente de ações, com vistas ao aprimoramento 

e melhoria da qualidade das informações; 

IV - compartilhamento de informações de interesse para a saúde do trabalhador, 

mediante colaboração intra e intersetorial, entre as esferas de governo, e entre 

instituições, públicas e privadas, nacionais e internacionais; 

V - necessidade de estabelecimento de mecanismos de publicação e garantia de acesso 

pelos diversos públicos interessados; e 

VI - zelo pela privacidade e confidencialidade de dados individuais identificados, 

garantindo o acesso necessário às autoridades sanitárias no exercício das ações de 

vigilância. 

§ 3º O processo de capacitação em saúde do trabalhador, de que trata o inciso VI do 

caput, deverá: 
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I - contemplar as diversidades e especificidades loco-regionais, incorporar os princípios 

do trabalho cooperativo, interdisciplinar e em equipe multiprofissional e as 

experiências acumuladas pelos Estados e Municípios nessa área; 

II - abranger todos os profissionais vinculados ao SUS, independente da especialidade 

e nível de atuação - atenção básica ou especializada, os inseridos em programas e 

estratégias específicos, como, por exemplo, agentes comunitários de saúde, saúde da 

família, saúde da mulher, saúde do homem, saúde mental, vigilância epidemiológica, 

vigilância sanitária e em saúde ambiental, entre outros; 

III - considerar, sempre que possível, com graus de prioridade distintos, as 

necessidades de outras instituições públicas e privadas - sindicatos de trabalhadores e 

patronais, organizações nãogovernamentais (ONG) e empresas que atuam na área de 

modo interativo com o SUS, em consonância com a legislação de regência; e 

IV - contemplar estratégias de articulação e de inserção de conteúdos de saúde do 

trabalhador nos diversos cursos de graduação das áreas de saúde, engenharias, ciências 

sociais, entre outros além de outros que apresentem correlação com a área da saúde, de 

modo a viabilizar a preparação dos profissionais desde a graduação, incluindo a oferta 

de vagas para estágios curriculares e extra-curriculares. 

CAPÍTULO IV 

DAS RESPONSABILIDADES 

Seção I 

Das Atribuições dos Gestores do SUS 

Art. 10. São responsabilidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Município, em seu âmbito administrativo, além de outras que venham a ser pactuadas 

pelas Comissões Intergestores: 

I - garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e aos 

serviços de saúde do trabalhador; 

II - orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde do trabalhador; 

III - monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde do trabalhador; 

IV - assegurar a oferta regional das ações e dos serviços de saúde do trabalhador; 

V - estabelecer e garantir a articulação sistemática entre os diversos setores 

responsáveis pelas políticas públicas, para analisar os diversos problemas que afetam a 

saúde dos trabalhadores e pactuar uma agenda prioritária de ações intersetoriais; e 
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VI - desenvolver estratégias para identificar situações que resultem em risco ou 

produção de agravos à saúde, adotando e ou fazendo adotar medidas de controle 

quando necessário. 

Art. 11. À direção nacional do SUS compete: 

I - coordenar, em âmbito nacional, a implementação da Política Nacional de Saúde do 

Trabalhador e da Trabalhadora; 

II - conduzir as negociações nas instâncias do SUS, visando inserir ações, metas e 

indicadores de saúde do trabalhador no Plano Nacional de Saúde e na Programação 

Anual de Saúde, a partir de planejamento estratégico que considere a Política Nacional 

de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora; 

III - alocar recursos orçamentários e financeiros para a implementação desta Política, 

aprovados no Conselho Nacional de Saúde 

(CNS); 

IV - desenvolver estratégias visando o fortalecimento da participação da comunidade, 

dos trabalhadores e do controle social, incluindo o apoio e fortalecimento da Comissão 

Intersetorial de Saúde do Trabalhador (CIST) do CNS; 

V - apoiar tecnicamente as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, na implementação e execução da Política Nacional de Saúde do 

Trabalhador e da Trabalhadora; 

VI - promover a incorporação de ações e procedimentos de vigilância e de assistência à 

saúde do trabalhador junto à Rede de Atenção à Saúde, considerando os diferentes 

níveis de complexidade, tendo como centro ordenador a Atenção Primária em Saúde; 

VII - monitorar, em conjunto com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, os 

indicadores pactuados para avaliação das ações e serviços de saúde dos trabalhadores; 

VIII - estabelecer rotinas de sistematização, processamento, análise e divulgação dos 

dados gerados nos Municípios e nos Estados a partir dos sistemas de informação em 

saúde, de acordo com os interesses e necessidades do planejamento estratégico da 

Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora; 

IX - elaborar perfil produtivo e epidemiológico, a partir de fontes de informação 

existentes e de estudos específicos, com vistas a subsidiar a programação e avaliação 

das ações de atenção à saúde do trabalhador; 

X - promover a articulação intersetorial com vistas à promoção de ambientes e 

processos de trabalho saudáveis e ao acesso às informações e bases de dados de 

interesse à saúde dos trabalhadores; 
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XI - participar da elaboração de propostas normativas e elaborar normas pertinentes à 

sua área de atuação, com a participação de outros atores sociais como entidades 

representativas dos trabalhadores, universidades e organizações não-governamentais; 

XII - promover a formação e a capacitação em saúde do trabalhador dos profissionais 

de saúde do SUS, junto à Política Nacional 

de Educação Permanente em Saúde, bem como estimular a parceria entre os órgãos e 

instituições pertinentes para formação e capacitação da comunidade, dos trabalhadores 

e do controle social, em consonância com a legislação de regência; 

XIII - desenvolver estratégias de comunicação e elaborar materiais de divulgação 

visando disponibilizar informações do perfil produtivo e epidemiológico relativos à 

saúde dos trabalhadores; 

XIV - conduzir a revisão periódica da listagem oficial de doenças relacionadas ao 

trabalho no território nacional e a inclusão do elenco prioritário de agravos 

relacionados ao trabalho na listagem nacional de agravos de notificação compulsória; e 

XV - regular, monitorar, avaliar e auditar as ações e serviços de saúde do trabalhador, 

no âmbito de sua competência. 

Art. 12. À direção estadual do SUS compete: 

I - coordenar, em âmbito estadual, a implementação da Política Nacional de Saúde do 

Trabalhador e da Trabalhadora; 

II - conduzir as negociações nas instâncias estaduais do SUS, visando inserir ações, 

metas e indicadores de saúde do trabalhador no Plano Estadual de Saúde e na 

Programação Anual de Saúde, a partir de planejamento estratégico que considere a 

Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora; 

III - pactuar e alocar recursos orçamentários e financeiros, para a implementação da 

Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, pactuados nas instâncias 

de gestão e aprovados no Conselho Estadual de Saúde (CES); 

IV - desenvolver estratégias visando o fortalecimento da participação da comunidade, 

dos trabalhadores e do controle social, incluindo o apoio e fortalecimento da CIST do 

CES; 

V - apoiar tecnicamente e atuar de forma integrada com as Secretarias Municipais de 

Saúde na implementação das ações de saúde do trabalhador; 

VI - organizar as ações de promoção, vigilância e assistência à saúde do trabalhador 

nas regiões de saúde, considerando os diferentes níveis de complexidade, tendo como 

centro ordenador a Atenção Primária em Saúde, definindo, em conjunto com os 

municípios, os mecanismos e os fluxos de referência, contra-referência e de apoio 
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matricial, além de outras medidas, para assegurar o desenvolvimento de ações de 

promoção, vigilância e assistência em saúde do trabalhador; 

VII - realizar a pactuação regional e estadual das ações e dos indicadores de promoção, 

vigilância e assistência à saúde do trabalhador; 

VIII - monitorar, em conjunto com as Secretarias Municipais de Saúde, os indicadores 

pactuados para avaliação das ações e serviços de saúde dos trabalhadores; 

IX - regular, monitorar, avaliar e auditar as ações e a prestação de serviços em saúde do 

trabalhador, no âmbito de sua competência; 

X - garantir a implementação, nos serviços públicos e privados, da notificação 

compulsória dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, assim como do registro dos 

dados pertinentes à saúde do trabalhador no conjunto dos sistemas de informação em 

saúde, alimentando regularmente os sistemas de informações em seu âmbito de 

atuação, estabelecendo rotinas de sistematização, processamento e análise dos dados 

gerados nos municípios, de acordo com os interesses e necessidades do planejamento 

desta Política; 

XI - elaborar, em seu âmbito de competência, perfil produtivo e epidemiológico, a 

partir de fontes de informação existentes e de estudos específicos, com vistas a 

subsidiar a programação e avaliação das ações de atenção à saúde do trabalhador; 

XII - participar da elaboração de propostas normativas e elaborar normas técnicas 

pertinentes à sua esfera de competência, com outros atores sociais como entidades 

representativas dos trabalhadores, universidades e organizações não governamentais; 

XIII - promover a formação e capacitação em saúde do trabalhador para os 

profissionais de saúde do SUS, inclusive na forma de educação continuada, respeitadas 

as diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, bem como 

estimular a parceria entre os órgãos e instituições pertinentes para formação e 

capacitação da comunidade, dos trabalhadores e do controle social, em consonância 

com a legislação de regência; 

XIV - desenvolver estratégias de comunicação e elaborar materiais de divulgação 

visando disponibilizar informações do perfil produtivo e epidemiológico relativos à 

saúde dos trabalhadores; 

XV - definir e executar projetos especiais em questões de interesse loco-regional, em 

conjunto com as equipes municipais, quando e onde couber; e 

XVI - promover, no âmbito estadual, a articulação intersetorial com vistas à promoção 

de ambientes e processos de trabalho saudáveis e ao acesso às informações e bases de 

dados de interesse à saúde dos trabalhadores. 

Art. 13. Compete aos gestores municipais de saúde: 
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I - executar as ações e serviços de saúde do trabalhador; 

II - coordenar, em âmbito municipal, a implementação da Política Nacional de Saúde 

do Trabalhador e da Trabalhadora; 

III - conduzir as negociações nas instâncias municipais do SUS, visando inserir ações, 

metas e indicadores de saúde do trabalhador no Plano Municipal de Saúde e na 

Programação Anual de Saúde, a partir de planejamento estratégico que considere a 

Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora; 

IV - pactuar e alocar recursos orçamentários e financeiros para a implementação da 

Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, pactuados nas instâncias 

de gestão e aprovados no Conselho Municipal de Saúde (CMS); 

V - desenvolver estratégias visando o fortalecimento da participação da comunidade, 

dos trabalhadores e do controle social, incluindo o apoio e fortalecimento da CIST do 

CMS; 

VI - constituir referências técnicas em saúde do trabalhador e/ou grupos matriciais 

responsáveis pela implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora; 

VII - participar, em conjunto com o Estado, da definição dos mecanismos e dos fluxos 

de referência, contra-referência e de apoio matricial, além de outras medidas, para 

assegurar o desenvolvimento de ações de promoção, vigilância e assistência em saúde 

do trabalhador; 

VIII - articular-se regionalmente para integrar a organização, o planejamento e a 

execução de ações e serviços de saúde quando da identificação de problemas e 

prioridades comuns; 

IX - regular, monitorar, avaliar e auditar as ações e a prestação de serviços em saúde do 

trabalhador, no âmbito de sua competência; 

X - implementar, na Rede de Atenção à Saúde do SUS, e na rede privada, a notificação 

compulsória dos agravos à saúde relacionados com o trabalho, assim como o registro 

dos dados pertinentes à saúde do trabalhador no conjunto dos sistemas de informação 

em saúde, alimentando regularmente os sistemas de informações em seu âmbito de 

atuação, estabelecendo rotinas de sistematização, processamento e análise dos dados 

gerados no Município, de acordo com os interesses e necessidades do planejamento da 

Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora; 

XI - instituir e manter cadastro atualizado de empresas classificadas nas diversas 

atividades econômicas desenvolvidas no Município, com indicação dos fatores de risco 

que possam ser gerados para os trabalhadores e para o contingente populacional direta 

ou indiretamente a eles expostos, em articulação com a vigilância em saúde ambiental; 
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XII - elaborar, em seu âmbito de competência, perfil produtivo e epidemiológico, a 

partir de fontes de informação existentes e de estudos específicos, com vistas a 

subsidiar a programação e avaliação das ações de atenção à saúde do trabalhador; 

XIII - capacitar, em parceria com as Secretarias Estaduais de Saúde e com os CEREST, 

os profissionais e as equipes de saúde do SUS, para identificar e atuar nas situações de 

riscos à saúde relacionados ao trabalho, assim como para o diagnóstico dos agravos à 

saúde relacionados com o trabalho, em consonância com as diretrizes para 

implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, bem como 

estimular a parceria entre os órgãos e instituições pertinentes para formação e 

capacitação da comunidade, dos trabalhadores e do controle social, em consonância 

com a legislação de regência; e 

XIV - promover, no âmbito municipal, articulação intersetorial com vistas à promoção 

de ambientes e processos de trabalho saudáveis e ao acesso às informações e bases de 

dados de interesse à saúde dos trabalhadores. 

Seção II 

Das Atribuições dos CEREST e das Equipes Técnicas 

Art. 14. Cabe aos CEREST, no âmbito da RENAST: 

I - desempenhar as funções de suporte técnico, de educação permanente, de 

coordenação de projetos de promoção, vigilância e 

assistência à saúde dos trabalhadores, no âmbito da sua área de abrangência; 

II - dar apoio matricial para o desenvolvimento das ações de saúde do trabalhador na 

atenção primária em saúde, nos serviços especializados e de urgência e emergência, 

bem como na promoção e vigilância nos diversos pontos de atenção da Rede de 

Atenção à Saúde; e 

III - atuar como centro articulador e organizador das ações intra e intersetoriais de 

saúde do trabalhador, assumindo a retaguarda técnica especializada para o conjunto de 

ações e serviços da rede SUS e se tornando pólo irradiador de ações e experiências de 

vigilância em saúde, de caráter sanitário e de base epidemiológica. 

§ 1º As ações a serem desenvolvidas pelos CEREST serão planejadas de forma 

integrada pelas equipes de saúde do trabalhador no âmbito das Secretarias Estaduais de 

Saúde (SES) e das Secretarias Municipais de Saúde (SMS), sob a coordenação dos 

gestores. 

§ 2º Para as situações em que o Município não tenha condições técnicas e operacionais, 

ou para aquelas definidas como de maior complexidade, caberá às SES a execução 

direta de ações de vigilância e assistência, podendo fazê-lo, em caráter complementar 

ou suplementar, através dos CEREST. 
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§ 3º O apoio matricial, de que trata o inciso II do caput, será equacionado a partir da 

constituição de equipes multiprofissionais e 

do desenvolvimento de práticas interdisciplinares, com estabelecimento de relações de 

trabalho entre a equipe de matriciamento e as equipes técnicas de referência, na 

perspectiva da prática da clínica ampliada, da promoção e da vigilância em saúde do 

trabalhador. 

Art. 15. As equipes técnicas de saúde do trabalhador, nas três esferas de gestão, com o 

apoio dos CEREST, devem garantir sua capacidade de prover o apoio institucional e o 

apoio matricial para o desenvolvimento e incorporação das ações de saúde do 

trabalhador no SUS. 

Parágrafo único. A execução do disposto no caput deste artigo pressupõe, no mínimo: 

I - a construção, em toda a Rede de Atenção à Saúde, de capacidade para a 

identificação das atividades produtivas e do perfil epidemiológico dos trabalhadores 

nas regiões de saúde definidas pelo Plano Diretor de Regionalização e Investimentos 

(PDRI); e 

II - a capacitação dos profissionais de saúde para a identificação e monitoramento dos 

casos atendidos que possam ter relação com as ocupações e os processos produtivos em 

que estão inseridos os usuários. 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO E DO MONITORAMENTO 

Art. 16. As metas e os indicadores para avaliação e monitoramento da Política 

Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora devem estar contidos nos 

instrumentos de gestão definidos pelo sistema de planejamento do SUS: 

I - Planos de Saúde; 

II - Programações Anuais de Saúde; e 

III - Relatórios Anuais de Gestão. 

§ 1º O planejamento estratégico deve contemplar ações, metas e indicadores de 

promoção, vigilância e atenção em saúde do trabalhador, nos moldes de uma atuação 

permanentemente articulada e sistêmica. 

§ 2º As necessidades de saúde do trabalhador devem ser incorporadas no processo 

geral do planejamento das ações de saúde, mediante a utilização dos instrumentos de 

pactuação do SUS, o qual é um processo dinâmico, contínuo e sistemático de 

pactuação de prioridades e estratégias de saúde do trabalhador nos âmbitos municipal, 

regional, estadual e federal, considerando os diversos sujeitos envolvidos neste 

processo. 
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Art. 17. A avaliação e o monitoramento da Política Nacional de Saúde do Trabalhador 

e da Trabalhadora, pelas três esferas de gestão do SUS, devem ser conduzidos 

considerando-se: 

I a inserção de ações de saúde do trabalhador, considerando objetivos, diretrizes, metas 

e indicadores, no Plano de Saúde, na Programação Anual de Saúde e no Relatório 

Anual de Gestão, em cada esfera de gestão do SUS; 

II - a definição de que as ações de saúde do trabalhador, em cada esfera de gestão, 

devem expressar com clareza e transparência, os mecanismos e as fontes de 

financiamento; 

III - o estabelecimento de investimentos nas ações de vigilância, no desenvolvimento 

de ações na Atenção Primária em Saúde e na regionalização como eixos prioritários 

para a aplicação dos recursos de saúde do trabalhador; 

IV - a definição de interlocutor para o tema saúde do trabalhador nas três esferas de 

gestão do SUS; 

V - a inclusão na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) de 

ações e serviços de saúde do trabalhador; 

VI - a produção de protocolos, de linhas guias e linhas de cuidado em saúde do 

trabalhador, de acordo com os níveis de organização da vigilância e atenção à saúde; 

VII - a capacitação dos profissionais de saúde, visando à implementação dos 

protocolos, das linhas guias e das linhas de cuidado em saúde do trabalhador; 

VIII - a definição dos fluxos de referência, contra-referência e de apoio matricial, de 

acordo com as diretrizes clínicas, as linhas de cuidado pactuadas na Comissão 

Intergestores Regional (CIR) e na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), garantindo a 

notificação compulsória dos agravos relacionados ao trabalho; e 

IX - o monitoramento e avaliação dos indicadores de saúde do trabalhador pactuados, 

bem como o acompanhamento da evolução histórica e tendências dos indicadores de 

morbimortalidade, nas esferas municipal, micro e macrorregionais, estadual e nacional. 

CAPÍTULO VI 

DO FINANCIAMENTO 

Art. 18. Além dos recursos dos fundos nacionais, estaduais e municipais de saúde, fica 

facultado aos gestores de saúde utilizar 

outras fontes de financiamento, como: 
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I - ressarcimento ao SUS, pelos planos de saúde privados, dos valores gastos nos 

serviços prestados aos seus segurados, em decorrência de acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho; 

II - repasse de recursos advindos de contribuições para a seguridade social; 

III - criação de fundos especiais; e 

IV - parcerias com organismos nacionais e internacionais para financiamento de 

projetos especiais, de desenvolvimento de tecnologias, máquinas e equipamentos com 

maior proteção à saúde dos trabalhadores, especialmente aqueles voltados a 

cooperativas, da economia solidária e pequenos empreendimentos. 

Parágrafo único. Além das fontes de financiamento previstas neste artigo, poderão ser 

pactuados, nas instâncias intergestores, incentivos específicos para as ações de 

promoção e vigilância em saúde do trabalhador, a serem inseridos nos pisos variáveis 

dos componentes de vigilância e promoção da saúde e da vigilância sanitária. 

Art. 19. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA 

ANEXOS 

Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saú 
 

 

 

 

 

 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/anexo/anexo_prt1823_22_08_2012.pdf
http://www.saude.gov.br/saudelegis
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Promoção: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP 

Secretaria de Recursos Humanos – SRH – MP 
 
 
 
 
 

 

Patrocínio: Petrobrás 
 

Capesesp 
 

CASU 
 

GEAP 
 

UNIDAS 
 
 
 
 
 

 

Comissão Organizadora: 
 
 
 
 
 

Coordenação –Geral de Seguridade Social e Benefícios do Servidor – CGOSS 

Assessoria de Comunicação - ASCOM 
 
 
 
 
 

 

Local: Hotel Nacional 
 
 
 

 

Período: 28 a 31 de outubro de 2008 
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INTRODUÇÃO: 
 
 
 

O evento contou com a participação de 583 servidores públicos federais 

inscritos, de Universidades Federais, Fundações, Ministérios, Institutos, Agências 

reguladoras, Escolas Técnicas Federais, Secretarias, Departamento de Polícia 

Federal e Rodoviária Federal - Ministério da Justiça, enfim, órgãos de vários 
 

Estados e do Distrito Federal. Todas as palestras aconteceram conforme a 

programação inicial. 
 
 
 

 

PROGRAMAÇÃO: 
 

 

Abertura 
 
 
 

Os trabalhos foram abertos pelo Secretário Executivo do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, o senhor João Bernardo de Azevedo Bringel, 

na qualidade de representante do senhor ministro, o senhor Paulo Bernardo Silva, 

pelo Secretário de Recursos Humanos, Duvanier de Paiva Ferreira e pela 
 

Secretária de Orçamento e Finanças, Célia Correa. 
 

Em seguida aos pronunciamentos da abertura oficial, foi dada a palavra à 

palestrante Olgária Matos, professora titular da Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da USP, que proferiu a palestra inaugural Performance e 

Trabalho: o ser sem o tempo. 

 

Palestras  
Ao longo do evento foram ministradas três palestras com os temas: 

 

[13] Relação entre trabalho e saúde: como interpretar, proferida pelo 

professor Bruno Maggi, da Faculdade de Economia da Universidade de 

Bolonha –  

Itália;  
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à História Vital do Trabalho(HVT): dispositivo de intervenção psicossocial no 

campo da saúde mental dos trabalhadores, proferida pela professora Dulce 

Suaya, da Universidade de Buenos Aires – UBA – Argentina;  
 

à Desafios da Gestão Pública, por Francisco Gaetani, Secretário Executivo 

Adjunto do Ministério do Planejamento.  
 

Mesas Redondas  
 
 
 

No decurso da programação, foram realizadas duas mesas redondas para debater 

os seguintes temas: 
 

- Reflexões sobre a violência e assédio moral no mundo do trabalho, com a 

participação dos debatedores Roberto Heloani, professor titular da  
 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Margarida Barreto, 

pesquisadora associada do núcleo de estudos – NEXIN/PUC/SP e Seiji 

Uchida, professor da Fundação Getúlio Vargas – FGV ;  
 

- O trabalho do servidor: o servidor trabalha, cujos debatedores foram a 

professora Ada Ávila, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

de Minas Gerais, e os professores Herval Pina Ribeiro, da Universidade  
 

Federal de São Paulo e Francisco Lima da Universidade Federal de Minas  
 

Gerais.  

 

Palestras Temáticas 
 

No período da tarde foram realizadas palestras temáticas que propiciaram troca de 

experiências e a análise crítica de práticas e desempenhos: 
 

 

Saúde  Mental  e  Trabalho  –  Gilca  Starling  Diniz,  da  Universidade  Federal  de 
 

Uberlândia, Maria Goretti Mendonça da Prefeitura de São Paulo e Maria Júlia 

Pantoja, da Universidade de Brasília. 
 
 
 

Avaliação da capacidade laborativa: concepções e desafios - René Mendes, 

professor Titular da Faculdade de Medicina da UFMG; Vera Regina Pasquali 
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Peixoto, do Ministério da Saúde, e Samara Douets Vasconcelos, da Coordenação 

Geral de Seguridade Social e Benefícios do Servidor – COGSS/MP. 
 
 
 
 
 

Qualidade de vida no trabalho – experiências no serviço público - Mário César 

Ferreira, da Universidade de Brasília; Jackson Nunes de Oliveira do CNPQ e 

Fabiana Abrahão da Petrobrás. 
 

 

Adicionais ocupacionais promovem melhorias nos ambientes de trabalho - 
 

Hamilton Góes, do Ministério da Saúde; José Carlos do Carmo, da 

Superintendência do Trabalho e Emprego de São Paulo; Fernando Moraes 

Santos, do Fórum C&T e Rolando Rubens Malvasio Júnior, da Fasubra. 
 
 
 

Controle social e as organizações por local de trabalho - Cecília Santos, do 

Instituto Nacional do Câncer, Maria Aparecida do Amaral Godoi Faria da 
 

CNTSS/CUT e Admilson Machado Ramos, do CEREST/PE. 
 

 

OFICINAS 

 

As oficinas foram espaços constituídos para o debate do documento da Política de 

Atenção à Saúde do Servidor Público Federal (em anexo). O documento servirá 

como documento de referência para a Pré-Conferência de Recursos Humanos, que 

acontecerá no primeiro semestre de 2009. 
 

As oficinas foram franqueadas a todos os 580 participantes do evento e 

organizadas com os seguintes momentos: 
 Apresentação do documento básico realizado em plenário; 





 Trabalho em sete grupos, divididos em 56 subgrupos para identificar 

avanços gerais da proposta, seus pontos fortes e fracos, levantamento dos 




principais desafios e apresentação de sugestões por parte dos participantes; 


 Elaboração do relatório por parte de cada subgrupo; 




300 

 

7 
 

 Apresentação em Plenária dos relatórios dos sete grupos e, 




 Consolidação, em relatório síntese, dos principais pontos fortes, fracos, 

desafios e sugestões dos participantes do Encontro Nacional. 


 

Como resultado dos trabalhos das oficinas foram levantados os pontos fortes e 

fracos da política, além dos desafios e sugestões, conforme descritos abaixo: 
 

Pontos Fortes 
 

Ter uma política única para Atenção à Saúde do Servidor Público; 
 

 Criar sistema de informação unificado que possibilita a sistematização de 

dados e geração de informações para a construção do perfil epidemiológico do 

servidor; 
 

 Ter uma proposta de trabalho transdisciplinar que integra equipes 

multiprofissionais; 
 

 Normatizar e uniformizar critérios, procedimentos e protocolos para ações de 

atenção à saúde do servidor, respeitando as especificidades dos diversos 

processos de trabalho; 
 

Dar enfoque especial à saúde mental; 
 

 Retomar a discussão e criar uma política de atenção à saúde do servidor que 

prevê integração das atividades de perícia médica, assistência à saúde, 

promoção e vigilância; 
 

Ter normatizado o benefício da saúde suplementar; 
 

 Igualar o valor per capita da assistência à saúde, concedendo o benefício de 

custeio para o plano de saúde com eqüidade; 
 

 Universalizar a oferta de uma política de saúde única para todos os 

servidores; 
 

Organizar unidades para acolhimento das demandas dos servidores; 
 

Inserir a dimensão participativa na elaboração da política; 
 

 Construir coletivamente a política, integrada com outros órgãos e 

oportunizando discussão; 

 Valorizar o servidor como trabalhador, com melhoria da sua qualidade de 

vida; 
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 Retirar a perícia médica do isolamento homologatório e inseri-la em uma 

análise técnica e humanitária, proporcionada pela informatização do sistema e 

integração com as demais ações; 
 

Considerar os riscos ambientais; 
 

Garantir, por meio de alterações na legislação, a implementação da política; 
 

 Incluir as despesas relacionadas à atenção à saúde do servidor no orçamento 

da União, garantindo os recursos orçamentários e financeiros e, 
 

 Propor a criação de comissões de saúde e segurança do trabalhador por 

locais de trabalho. 
 

Pontos Fracos 
 

 Inexistência de um instrumento legal para operacionalização do SIASS – 

Decreto e protocolos para implantação do SIASS; 
 

 Ausência de uma política de incentivo remuneratório que aponte a isonomia 

salarial para agregar e motivar. Inexistência do quadro de carreira; 
 

 Indefinição metodológica e conseqüente falta de definição da estrutura, dos 

recursos materiais e financeiros para da implantação do SIASS; 
 

Indefinição quanto às vinculações dos profissionais que atuarão no SIASS; 
 

 A política não prevê soluções concretas para servidores federais cedidos aos 

Estados e Municípios; 
 

 Ausência do Conselho Nacional de Saúde e outras entidades no processo 

de construção do SIASS; 
 

 Insuficiente divulgação da política do SIASS entre os diversos órgãos e 

servidores; 
 

 Ausência de política e amparo legal para Readaptação Funcional e 

Reabilitação Profissional; 
 

 Inexistência de plano para execução das ações de promoção e vigilância à 

saúde. A Política de Atenção à Saúde tem muita ênfase nas ações de perícia e 

saúde suplementar; 

 Falta incluir as aposentadorias especiais na Política de Atenção à Saúde do 

Servidor; 
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 Falta uma estratégia mais eficiente para envolver e sensibilizar os gestores, 

e assim diminuir a resistência quanto a construção do SIASS; 
 

 Falta considerar diferenças regionais no processo de uniformização dos 

protocolos em escala nacional; 
 

 Falta incluir as assistências psicológica e odontológica nas ações de saúde 

suplementar; 
 

Incerteza quanto à continuidade da política e, 
 

 Falta definir uma política de recursos humanos no tocante a qualificação dos 

profissionais e definição da equipe multidisciplinar do SIASS. 
 

Desafios 
 

 Conscientizar, envolver e comprometer os gestores - escalões superiores-

para implementarem a Política de Atenção à Saúde do Servidor em seus 

respectivos órgãos e entidades; 
 

Capacitar continuamente os integrantes das equipes multiprofissionais; 
 

 Prover as unidades do SIASS com recursos humanos, materiais e infra-

estrutura. Redimensionar força de trabalho e infra-estrutura adequada; 
 

 Atender as necessidades dos servidores das regiões mais isoladas 

contemplando as diversidades regionais e o tamanho do país; 
 

 Superar resistência dos servidores e gestores, quebrando barreiras culturais 

e corporativas; 
 

 Impedir a redução do padrão de qualidade da assistência médica nos órgãos; 
 

 Garantir o SIASS como política de Estado, consolidando os direitos já 

adquiridos pelos trabalhadores; 
 

Operacionalizar exame periódico; 
 

Garantir recursos orçamentários para a implementação do SIASS; 
 

Implementar o Siape-Saúde; 
 

Implantar as organizações por locais de trabalho na Administração Pública 
 

Federal; 
 

Continuidade da opção pelo processo de construção coletiva; 
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 Criar canal de comunicação efetivo entre os órgãos e servidores que atuam 

no SIASS; 

 Realizar periodicamente encontros regionais, estaduais e municipais com 

foco na saúde do servidor; 
 

 Diminuir a resistência dos órgãos públicos em disponibilizar seus recursos 

para o SIASS e, 
 

 Fiscalizar o cumprimento das Normas Regulamentadoras recepcionadas 

pelo SIASS. 
 

Sugestões 
 

Criar um programa de educação continuada para os técnicos do SIASS; 
 

Regulamentar o SIASS imediatamente; 
 

 Realizar Encontros Regionais e um Encontro Nacional de Atenção à Saúde 

do Servidor anualmente; 
 

 Propor política salarial específica para os participantes do SIASS. Criar 

plano de cargos e salários; 
 

 Estabelecer ações de sensibilização junto aos gestores para diminuir as 

resistências e aumentar a adesão ao SIASS; 
 

Criar legislação para trato de questões de saúde mental e assédio moral; 
 

 Realizar levantamento da força de trabalho adequada para atender às 

necessidades do SIASS e organizar concursos públicos para provimento dos 

cargos identificados; 
 

Criar manuais e protocolos de procedimentos técnicos; 
 

 Criar colegiado gestor para planejar e avaliar a Política de Atenção à Saúde 

do Servidor; 
 

 Criar programas nacionais de promoção e prevenção, incluindo as doenças 

mais incidentes; 
 

 Ter uma política de comunicação com divulgação ampla do SIASS em todos 

os níveis do poder executivo, envolvendo os servidores; 
 

 Adequar as normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho 

para a Administração Pública Federal; 
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 Definir, aprovar e aplicar regras de aposentadoria especial para os servidores 

públicos; 
 

 Implantar programas de preparação para a aposentadorias, acompanhamento e 

valorização do servidor aposentado; 
 

 Mudar a ordem de apresentação das áreas de atenção à saúde no documento de 

apresentação da política a seguinte: 1º Promoção, 2º Perícia e 3º Assistência e, 
 

 Garantir a privacidade das informações do Siape-Saúde. Legalizar o uso do 

prontuário eletrônico e preservar o sigilo profissional. 
 
 
 
 
 

 

Encerramento 
 
 
 

A mesa de encerramento foi composta pela Secretária de Orçamento Federal, Célia 

Correia, pela Secretária Adjunta da Secretaria de Recursos 
 

Humanos,  Maria  do  Socorro  Mendes  Gomes  e  pelo  Coordenador-Geral  de 
 

Seguridade Social /SRH/MP, Sérgio Carneiro. 
 
 
 

 

Considerações Finais 
 
 

 

As apresentações dos palestrantes estão disponibilizadas no sítio  

https://www1.siapenet.gov.br/saude da Política de Atenção à Saúde do Servidor Público 

Federal será acrescentado com as contribuições do Encontro Nacional. 

 

 

 

https://www1.siapenet.gov.br/saude
https://www1.siapenet.gov.br/saude
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RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO DOS SETORES DE SAÚDE DO TRABALHADOR NO SERVIÇO 

PÚBLICO FEDERAL DO RJ 

 

 

1. Contextualização 

A cidade do Rio de Janeiro foi o principal centro econômico, cultural e financeiro do país, sendo a capital até 1960. 

Portanto, foram aqui estabelecidos os principais órgãos dos poderes federais, com uma estrutura física própria para 

seu funcionamento, atendimento de trabalho e serviços institucionais. 

 

Embora a capital federal tenha se transferido para Brasília, a cidade ainda conserva, até os dias de hoje, o maior 

número de funcionários públicos federais do país. Em sua maioria, trabalham em prédios antigos, inadequados às 

necessidades de modernização dos processos de trabalho e ao aumento da demanda de serviços públicos, 

decorrente do crescimento da população. 

 

Especificamente na área da sáude, a rede de hospitais, gerais e altamente especializados, mesmo tendo seus projetos 

arquitetônicos originais adaptados, não consegue atender às reais necessidades, tanto de seus usuários quanto 

daqueles  que lá trabalham. 

 

As Reformas Administrativas implementadas pelos governos após 1960 culminaram com a de 1995, contida no 

Plano Diretor da Reforma do Estado – PDRE, que exigiram mudanças. Este plano propõe um modelo de gestão 

para o setor público, a partir da redefinição do papel do Estado e da instauração do paradigma da administração 

gerencial. 

 

Dentre as estratégias adotadas destacam-se o processo de privatização e o fortalecimento dos quadros de carreira 

das funções consideradas próprias do Estado, por meio de concursos públicos.  Como alternativa para atender às 

demandas imediatas por serviços, criou-se o regime de emprego público e, com caráter transitório, a 

contratualização ou terceirização. Porém, esta situação tornou-se permanente e é hoje um dos grandes problemas de 

gestão da máquina pública. 

 

Entretanto, apesar do quadro de pessoal vir sendo progressivamente suprido por vários concursos, ainda não foi 

contemplada uma estruturação específica para as unidades voltadas para atenção à saúde dos servidores públicos 

federais. 

 

 

GRUPO DE TRABALHO PARA IMPLANTAÇÃO  

DAS UNIDADES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_financeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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A iniciativa do Ministério do Planejamento em direção ao processo de atenção à saúde do servidor foi instituir o 

Sistema Integrado de Saúde Ocupacional do Servidor Público Federal – SISOSP, 2005.  O Rio de Janeiro foi uma 

das quatro capitais escolhidas para realização dos projetos pioneiros.  

 

No período 2006-2007, em função de mudanças gerenciais na COGSS/SRH/MPOG, houve uma desmobilização no 

processo de implantação do SISOSP. Em 2008, a nova coordenação retomou este processo no Rio de Janeiro junto 

com o Grupo de Trabalho das instituições federais de saúde, na FIOCRUZ. Assim, constituiram-se  subgrupos 

técnicos para a discussão de Perícia, Vigilância e Promoção em Saúde. Além destes, formou-se mais um subgrupo - 

Implantação- com a tarefa de trazer subsídio para a organização do sistema no Rio de Janeiro. 

 

Em 2009 o Decreto n.º 6.833, de 29/04/ 2009, instituiu o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor – 

SIASS e o seu Comitê Gestor, em substituição ao SISOSP. Os trabalhos no Rio de Janeiro se concentraram em dois 

grupos: o de Implantação das Unidades de Referência e o de Vigilância e Promoção à Saúde  

 

O Grupo de Implantação aderiu às propostas do GT de Vigilância e Promoção da Saúde a respeito da estruturação 

do SIASS/RJ, das atribuições das unidades de referência e das unidades nas instituições, assim como da 

composição de equipes de trabalho. A seguir, as transcrevemos: 
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ESTRUTURA DO SIASS NO RJ 

 Câmara Técnica do RJ: representação das unidades de referência e profissionais de ST 

 Unidades de Referência/SIASS 

 Unidades SIASS nas Instituições/Órgãos 

 Comissões Internas de Saúde do Servidor Público - CISSP 

 

UNIDADES DE REFERÊNCIA 

 Competências: Promoção, Vigilância e Perícia em Saúde, com atuação integrada. 

 Atribuições:  

      - coordenação, planejamento, emissão de diretrizes; 

      - assessoramento técnico; 

      - capacitação das equipes SIASS multidisciplinares; 

      - realização de atividades complementares às unidades SIASS nas instituições; 

      - execução de ações de rotina de promoção, vigilância e perícia singular, em caráter excepcional, nas 

instituições que ainda não concluíram a constituição de suas unidades SIASS. 

 

UNIDADE SIASS NAS INSTITUIÇÕES 

 Execução das ações de Vigilância, Promoção e Perícia singular 

  Administrativamente ligadas à gestão máxima da Instituição Federal 

  Atuação em parceria com o setor de RH, de Obras e de Compras da instituição 

 Vinculadas tecnicamente a sua respectiva UR  

 

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL COM ATUAÇÃO TRANSDISCIPLINAR 

 Especializada em Saúde do Trabalhador – formação ou experiência 

 Composição mínima: 

- Assistente Social  

- Enfermeiro do Trabalho 

- Psicólogo 

- Engenheiro de Segurança do Trabalho 

- Técnico de Segurança do Trabalho 

- Médico do Trabalho 

 

 Composição ideal, complementando a equipe mínima: 

- Técnico de enfermagem  

- Ergonomista  

- Fisioterapeuta  

- Terapeuta ocupacional  

- Nutricionista 

 Na Unidade de Referência é importante estatístico, sanitarista e epidemiologista. 
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2. Metodologia para Realização do Diagnóstico 

 

Em reunião do GT para Implantação do SIASS no Rio de Janeiro, realizada em 1º de setembro de 2009, foram 

criados subgrupos, organizados por natureza de processos de trabalho das instituições integrantes do SIPEC 

estabelecidas no Estado. Cada subgrupo deveria construir estratégias para apresentar, ao final do trabalho, os 

seguintes produtos:   

a. Identificar as instituições que compõem os subgrupos; 

b. Desdobramento dos dados do PHP; 

c. N° de servidores por local de trabalho com endereço; 

d. Plano de Trabalho para implantação de Unidades de Referência; 

e. Composição da equipe mínima 

 

O subgrupo Saúde considerou que o primeiro passo seria a realização de reunião com representantes do setor de 

Recursos Humanos e de Saúde do Trabalhador de todas as instituições federais da área de saúde com o objetivo de 

integrá-las e mobilizá-las para o processo de implantação do SIASS no Rio de Janeiro. A reunião foi convocada 

formalmente pela COGSS e teve como pauta:  

 Retrospectiva do processo de implantação do SIASS 

 Função do GT para Implantação do SIASS no Rio de Janeiro 

 Apresentação dos dados do PHP 

 Painel sobre o estágio atual do desenvolvimento de ações de saúde do trabalhador nas instituições da área 

da saúde e expectativas em relação ao SIASS – apresentação pelas unidades em exposição de 10 minutos 

cada 

 Planejamento de ações conjuntas para implantação dos serviços de atenção à saúde dos servidores da área 

da saúde no Rio de Janeiro 

 

Compareceram 24 representantes de 12 instituições, dentre estes apenas 04 representantes da área de RH. 

 

A partir do cenário delineado e das informações obtidas, planejou-se a realização de visitas técnicas às instituições. 

Foi construído roteiro de visitas e formadas equipes responsáveis pelo agendamento e coleta de dados. Ficou 

estabelecido que as avaliações não deveriam ser feitas por servidor da própria instituição. 

 

O subgrupo Acervo, Ciência & Tecnologia, Educação e Previdência, em setembro/2009, realizou a primeira 

reunião, procedeu à análise da planilha PHP e foram definidas as Instituições de interesse, agrupando-as por região. 

 

Foi elaborado um roteiro para coletar as informações nas visitas que seriam realizadas.  (Anexo I). 

 

Iniciaram-se as visitas pelo centro da cidade, onde há uma maior concentração de Instituições. 
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3. Dificuldades encontradas 

 

 Compatibilização dos compromissos institucionais dos integrantes do subgrupo Saúde com as atividades 

necessárias à consecução das atribuições do GT Implantação/SIASS. 

 

 Falta de apoio logístico tais como transporte e suporte administrativo. 

 

 A saída e substituição de alguns membros do GT; 

 

 Pouco envolvimento dos setores de RH das instituições no processo de implantação do SIASS, dificultando o 

agendamento das visitas técnicas e a obtenção de dados.  

 

 Nos contatos realizados ficou explicito o não entendimento, por parte dos gestores institucionais, sobre o que é 

o SIASS e como deverão ser implementadas as URs, bem como sua função e sua relação com os gestores e o 

setor de ST que atualmente desenvolve ações internamente. Observou-se, na maioria das visitas realizadas, a 

não adesão dos gestores a proposta do SIASS, o que, talvez reflita a pouca importância da área de atenção à 

saúde do servidor dentre as prioridades da gestão.  Diante deste quadro questiona-se: Como fazer um termo de 

Cooperação Técnica para criação de unidades de referência se não há conhecimento e envolvimento dos 

gestores institucionais?     

 

 As equipes constituídas para realizarem as visitas técnicas não foram reconhecidas como representantes da 

COGSS em relação à implantação do SIASS.  

 

 Insegurança dos gestores sobre a forma de suprir a necessidade de RH para a UR, uma vez que a proposta 

prevê que as instituições deverão ceder profissionais em contrapartida, provocando um desfalque maior em 

suas equipes atuais. 

 

 As dificuldades de acesso e as falhas operacionais do sistema PHP muito, prejudicaram e atrasaram o 

cumprimento dos objetivos do grupo. O fato de ficar indisponível desde o mês de dezembro impediu que 

incluíssemos as informações inseridas neste sistema. 

 

4. Pontos positivos 
 

 Boa articulação, empenho e entrosamento dos membros do GT Implantação para o planejamento, execução e 

avaliação das ações ao longo do desenvolvimento dos trabalhos, principalmente no que se refere a superar as 

dificuldades encontradas;  

 Boa receptividade por parte dos servidores das Instituições pertencentes à área de Acervo, Ciência Tecnologia, 

Educação e Previdência, visitadas, principalmente pela uniformização proposta, a ser implementada pelo 

SIASS. 
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 Na maioria das visitas houve receptividade e ao ser apresentada a proposta do SIASS. Manifestaram interesse, 

principalmente, em resolver os problemas relacionados às perícias. 

 

5. Diagnóstico da ST nas instituições do Rio de Janeiro 

5.1 Área da Saúde 

Foram realizadas 17 (dezessete) visitas técnicas a 14 instituições de saúde (Anexo II), no município do Rio de 

Janeiro, com o objetivo de avaliar as instalações físicas locais, identificar o corpo profissional dedicado às ações de 

ST e a vocação dos serviços em funcionamento. 

 

De forma geral, constatou-se que os serviços são incipientes, pois o quadro de profissionais não é quanti e 

qualitativamente adequado, as instalações são precárias, ações voltadas a programas de qualidade de vida em 

detrimento de ações de vigilância, prevenção e promoção de saúde. 

 

Constatamos que o GT para Implantação do SIASS carece de representatividade e força política para elaborar 

Plano de Trabalho para constituição de Unidades de Referência no Rio de Janeiro. Portanto, nos limitamos a 

delinear possíveis estratégias para o âmbito do setor Saúde. 

 

5.1.1 Infraestrutura física 

As instituições visitadas não oferecem condições para instalar Unidades de Referência do SIASS, devendo-se 

investir na adequação dos ambientes das unidades locais de saúde do servidor. São exceções à precariedade das 

instalações 03 serviços de Saúde do trabalhador em unidades da Fiocruz (Biomanguinhos, Farmanguinhos e 

Coordenação de Saúde do Trabalhador).    
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5.1.2  Equipe de Profissionais 

Na maioria das instituições de saúde o quantitativo de profissionais, tanto especializados quanto administrativos, 

não atende à proposta de ampliação das ações necessárias à implementação da Política de Atenção à Saúde do 

Servidor Público Federal. A concretização do trabalho multiprofissional e transdisciplinar é inviável diante do atual 

quadro de pessoal dos serviços de saúde do trabalhador. 

 

Infelizmente, não há perspectiva de alteração deste cenário, uma vez que a solicitação/previsão de vagas para 

concurso em 2010 é um processo ainda frágil e restringiu-se a médicos do trabalho (8), médico perito (1) 

engenheiro de segurança do trabalho (1), fisioterapeuta (1), psicólogo (1), assistente social (1), terapeuta 

ocupacional (1) e técnicos de enfermagem (2). 

 

Segundo os resultados do levantamento feito, só para manterem-se as atuais atividades seria necessário o 

preenchimento de 102 vagas por meio de concurso, para substituir-se os atuais 58 terceirizados, 04 temporários e os 

40 servidores em condições de aposentar-se nos próximos 03 anos. 
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SIASS/RJ                     

                         Profisionais de  Saúde do Trabalhador - Servidores   

Subgrupo Saúde                   

  Méd.Trab. Perito Enf.Tra. A. Soc Psic. Eng. Téc.Seg. Téc.Enf. Outros TOTAL 

Instituição                     

ANS 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 

ANVISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FIOCRUZ/FAR 0 0 1 0 1 2 0 0 0 4 

FIOCRUZ/BIO 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 

FIOCRUZ/CST 2 1 1 2 4 3 2 2 8 25 

FIOCRUZ/IFF 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 

FUNASA 2* 0 0 1 0 0 0 1 0 4 

H. ANDARAÍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H. LAGOA 4** 3 0 0 0 0 0 0 2 9 

H. IPANEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

HSE 2 0 2 0 0 0 0 0 4 8 

HCF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HGB 4 0 3 1 0 0 0 2 4 14 

INC 1 0 1 0 1 0 0 0 2 5 

INCA 3*** 0 1 0 0 3 8 0 3 18 

INTO 1 3**** 1 0 0 0 0 5 4 14 

NERJ/DISAO 1 23 4 4 1 0 0 3 19 55 

TOTAL 22 30 17 9 7 9 10 14 48 166 

 

Observações:       

* 1 não é médico do trabalho 

** 2 não são médicos do trabalho 

*** Dos quais 1 é psiquiatra e 1 é pediatra, o qual atualmente é o chefe do setor 

**** 2 especializados em Medicina do Trabalho 
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SIASS/RJ                     

  Profissionais de Saúde do trabalhador - Aposentáveis em 3 anos 

Subgrupo Saúde                   

Instituição 

Méd.Trab. Perito Enf.Tra. Ass.Soc. Psic. Eng. Téc.Seg. Téc.Enf. Outros TOTAL 

                    

ANS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ANVISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FIOCRUZ/FAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FIOCRUZ/BIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FIOCRUZ/CST 1 0 0 1 1 1 0 0 1 5 

FIOCRUZ/IFF 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

FUNASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H. ANDARAÍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H. LAGOA 4 3 0 0 0 0 0 0 0 7 

H. IPANEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HCF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HGB 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

INC 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

INCA 1 1 0 0 0 0 3 0 3 8 

INTO 0 1 0 0 0 0 0 5 1 7 

NERJ/DISAO 0 5 0 1 0 0 0 0 2 8 

TOTAL 8 10 2 2 2 1 3 5 7 40 
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SIASS/RJ                     

  Profissionais de Saúde do Trabalhador - Terceirizados 

Subgrupo Saúde                   

Instituição  

Méd.Trab

. 

Enf.Tra

. 

Ass.Soc

. 

Psic

. 

Eng

. 

Téc.Seg

. 

Téc.Enf

. 

Fisio

. 

Outro

s 

TOTA

L 

                    

ANS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ANVISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FIOCRUZ/FA

R 2 4 0 1 0 5 0 0 0 12 

FIOCRUZ/BIO 1 1 0 0 0 0 1 0 7 10 

FIOCRUZ/CST 4 1 1 0 0 0 1 2 0 09 

FIOCRUZ/IFF 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 

FUNASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H. ANDARAÍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H.  LAGOA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H.  IPANEMA 1* 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

HCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HCF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HGB 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

INC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INCA 8 0 1 1 0 0 2 1* 5 18 

INTO 2* 0 0 0 0 1 0 1 0 4 

NERJ/DISAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 18 6 3 2 0 7 4 4 14 58 

 

* Contratados temporariamente, aqui incluídos porque não pertencem ao quadro de servidores estatutários. 
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SIASS/RJ                     

  Profissionais de Saúde do Trabalhador - Vagas Concurso/2010 

Subgrupo 

Saúde                     

Instituição 

Méd.Trab

. 

Perit

o 

Enf.Tra

. 

Ass.Soc

. 

Psic

. 

Eng

. 

Téc.Seg

. 

Téc.Enf

. 

Outro

s 

TOTA

L 

                    

ANS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ANVISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FIOCRUZ/FA

R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FIOCRUZ/BIO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

FIOCRUZ/CS

T 0 1 0 1 1 1 0 0 1 5 

FIOCRUZ/IFF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FUNASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H. ANDARAÍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H. LAGOA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H. IPANEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HCF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HGB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INCA 4 0 0 0 0 0 0 2 0 6 

INTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

NERJ/DISAO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

TOTAL 8 1 0 1 1 1 0 2 3 17 

 

 

5.3 Ações Desenvolvidas 
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Observou-se que em função da exigüidade de profissionais atuando em saúde do trabalhador as ações de vigilância 

e promoção são ainda tímidas. Nas instituições que realizam avaliação ambiental, estas se limitam a analisar os 

riscos para concessão dos adicionais de insalubridade, de RX e de radiação ionizante. Assim como os exames 

periódicos, de forma geral, são realizados nos setores que devem atender às exigências da ANVISA. Para responder 

a estas demandas legais os serviços em pregam estratégias diversas, tais como a terceirização, a solicitação a outro 

órgão que tem técnicos especializados ou convênios. Este último empregado pela maioria das instituições para 

realização de perícia no NERJ. As atividades de pronto atendimento (PA) e assistência são oferecidas em 11 (onze) 

instituições, sendo que em 04 destas são outros setores das unidades hospitalares que responsabilizam-se por uma 

ou ambas atribuições. Portanto, 06 instituições não oferecem nenhum tipo de PA ou assistência direta aos seus 

funcionários. 

 

Estas afirmações refletem os dados coletados nos relatórios de visita anexos e consolidados no quadro a seguir 

apresentado: 
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SIASS/RJ         

Subgrupo 

Saúde Atividades dos Setores de Saúde do Trabalhador 

Instituição Perícia  PA. Assist. Ações de Vigilância/Promoção 

ANS NERJ Não Não 

Realizadas por empresas contratadas: Vacinação, 

ginástica laboral, pronto atendimento, laudos 

ergonômicos, exames periódicos e PPRA 

ANVISA NERJ Não Não Não há. 

FIOCRUZ/FAR NERJ Sim Sim 
Curso de primeiros socorros, palestras educativas, 

PCMSO e PPRA.                                                                                                                   

FIOCRUZ/BIO 

Singular 

 

Junta- 

NERJ 

Sim Não 

Exame periódico Campanhas de vacinação, 

qualidade de vida (anti-tabagismo, ginástica laboral, 

atividade física, redução ponderal). 

FIOCRUZ/CST 

Singular 

 

Junta - 

NERJ 

Sim Sim 

Avaliação ambiental e avaliação da qualidade do 

ar. Exames periódicos, admissionais e de retorno 

ao trabalho, campanhas de imunização e de 

prevenção de DST, ações de ergonomia,  

Laboratório do Corpo, ações de saúde 

mental/dependência química e ações de nutrição. 

Registro de acidente de trabalho e do PPP. 

FIOCRUZ/IFF 

Singular 

 

Junta - 

NERJ 

Sim Sim 

Quando necessário solicitam avaliação ambiental a 

CST da FIOCRUZ.  Exames periódicos de retorno 

ao trabalho e exames admissionais. 

FUNASA 

Singular 

 

Junta- 

NERJ 

Não Não 

Campanhas de vacinação e antitabagismo. 

Triagem e encaminhamento de trabalhadores com 

dificuldades psicossociais. 

H. ANDARAÍ NERJ  Não Não Não há. 

H. DA LAGOA 
Singular 

Junta 
Sim Não Exame periódico, atendimento AT. 

H. DE IPANEMA NERJ Não Não Orientação aos funcionários. 
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HSE NERJ Sim Não 

Programa de controle de hipertensão e diabetes, 

exames periódicos para hemoterapia, farmácia, 

oncologia e radiologia,mapeamento de risco (não 

faz no hospital todo). 

H. JACAREPAGUÁ NERJ Sim Não Não foi demonstrada essa atividade. 

HGB 

Singular 

 

Junta - 

NERJ 

Não Não 

Avaliação para concessão do adicional de 

insalubridade e periculosidade, PPRA. Registro de 

acidentes, CIPA, Brigada de Incêndio. 

Treinamentos em Saúde ocupacional. Programa de 

controle de hipertensão e diabetes, avaliação 

nutricional, controle de imunização, 

encaminhamento para tratamento psicoterápico e 

psiquiátrico. Acompanhamento de processos de 

readaptação funcional. Ações em Qualidade de 

Vida no Trabalho. Exames médicos periódicos para 

os servidores, no momento suspensos. 

INC NERJ Não Não 

Avaliação para concessão do adicional de 

insalubridade. Vacinação e registro de acidentes, 

campanha de antitabagismo, SIPAT e triagem e 

encaminhamento para tratamento psicoterápico e 

psiquiátrico. 

INCA 

Singular 

 

Junta- 

NERJ 

Sim Não 

Avaliação para concessão do adicional de 

insalubridade. Programa de humanização, 

vacinação e antitabagismo. CIPA em processo de 

estruturação. Projeto terapêutico singular, grupo de 

escuta. Admissionais e periódicos.  

INTO 
Singular 

Junta 
Sim Não 

Programa de ergonomia. Programa de reeducação 

postural. Exames admissionais e periódicos. 

Vacinação contra influenza A . 

NERJ/DISAO 
Singular 

Junta 
Não Não 

Realizadas pelo RH - palestras sobre saúde 

(estresse, nutrição etc.), terapias alternativas (ioga, 

teatro, coral, integração com inativos).  Pelo Projeto 

Geração Saúde, articulado com o GEAP, são 

realizadas ações tais como ginástica laboral e 

verificação de PA e glicemia.  

 

5.2 Áreas de Acervo, Ciência & Tecnologia, Educação e Previdência 

 

Foram visitadas 21 (vinte e uma) Instituições, conforme Quadro em anexo (Anexo I) de um total de 43 (quarenta e 

três), o que representa 48% (quarenta e oito por cento) do total de Instituições a serem avaliadas. 
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Nessas visitas, observou-se que 61% (sessenta e um por cento) das instituições têm serviço de assistência aos 

servidores e ações pontuais em prevenção e promoção da saúde; 47% (quarenta e sete por cento) têm perícia e/ou 

junta própria e, apenas 38% (trinta e oito por cento) fazem vigilância em saúde. 

 

No que se refere à adequação das instalações de algumas Instituições, essas estão no aguardo da liberação dos 

recursos ou sinalização do MP para início dos reparos. 

 

Quanto ao número de servidores ativos, o universo é de 29.929 servidores ativos, e desses, 178 (cento e setenta e 

oito) servidores estão lotados nos serviços de saúde, o que representa, em torno de 0,6% (zero vírgula seis por 

cento). 

Em termos de estrutura física, 70% (setenta por cento) apresentam-se como razoável, embora todas, com 

necessidade de alguma adequação estrutural. 

 

6. Propostas para implantação das unidades de Referência  

6.1  Área da Saúde 

6.1.1 Estruturação 

Devido à distribuição das instituições em diversos bairros da região metropolitana da cidade o subgrupo saúde 

sugere a criação de 05 Unidades de Referência/SIASS, além de que todas as unidades hospitalares e a de produção 

industrial sejam mantidas/instaladas Unidades/SIASS específicas. 

 

Propõe-se que as URs,  sejam distribuídas territorialmente da seguinte forma: 02 no Centro; 01 na Zona Sul; 01 na 

Zona Norte; 01 na Zona Oeste. 

 

Diante da realidade encontrada, considera-se que somente a FIOCRUZ/CST, localizada em Manguinhos (Zona 

Norte) e FIOCRUZ/Farmanguinhos, localizada em Jacarepaguá, agregam condições físicas e vocação para 

assumirem, neste primeiro momento, as funções de Unidades de Referência. A proposta de Farmanguinhos ser UR 

implica em ser referência para instituições que estejam localizadas na zona oeste e que não pertençam a área da 

saúde, tendo em vista o contingente de servidores. 

 

As URs sugeridas para o Centro da cidade não têm condições de serem instaladas nas instituições localizadas nesta 

região. Assim, identificamos um prédio do INSS na Av. Almirante Barroso, nº 54, que teria condições de abrigar 

uma destas URs. Da mesma forma, em relação à UR indicada para a Zona Sul que ficaria bem instalada em um 

prédio, também do INSS, situado à Rua das Laranjeiras nº 430, no bairro de Laranjeiras. Enviou-se e-mail, para o 

Representante da COGSS/SRH/MPOG no Rio de Janeiro, Sr. Carlos Batista, solicitando verificar a viabilidade de 

negociar-se a utilização destes prédios. 

 

Considerou-se que as duas URs no centro da cidade poderiam ser coordenadas pelo NERJ e pelo INCA, uma vez 

que o primeiro já é referência para as atividades de Perícia de 14 instituições e o segundo possui um serviço com 
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tradição em ampla gama de ações de vigilância e promoção, ainda que, atualmente, a maioria dos profissionais 

sejam terceirizados. 

A instalação de uma UR na zona sul torna-se importante tendo em vista a distribuição geográfica das instituições, 

facilitando o acesso dos servidores a serem atendidos e o deslocamento dos profissionais de saúde do trabalhador 

aos locais de intervenção.  
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 SIASS/RJ Quadro de Pessoal/Região da Cidade 

Subgrupo Saúde         

Instituições Servidores Residentes Tercerizados Outros TOTAL 

Centro 

ANS 342 0 315 102 759 

ANVISA 100 0 16 0 116 

FUNASA 2284 0 0 5246 7530 

H. ANDARAÍ NI NI NI NI 0 

INCA 2600 600 3100 0 6300 

INTO 1161 31 0 53 1245 

HSE 3500 0 0 0 3500 

NERJ/DISAO 817 0 0 11082* 11899 

Total 10804 631 3431 16483 31349 

Zona Oeste 

FIOCRUZ/FAR 163 0 743 103 1009 

HCF NI NI NI NI 0 

Total 163 0 743 103 1009 

Zona Norte 

FIOCRUZ/BIO 250 0 950 0 1200 

FIOCRUZ/CST 2945 0 4823 0 2750 

HGB 3073 229 1073 767 5142 

Total 6268 229 6846 767 14110 

Zona Sul 

FIOCRUZ/IFF 876 0 415 0 1291 

H. DA LAGOA 1065 0 1504 0 2569 

H. DE 

IPANEMA 678 0 531 25 1234 

INC 1261 46 492 179 1978 

Total 3880 46 2942 204 7072 

TOTAL 

GERAL 21115 906 13962 17557 53540 

 

* servidores atuando nos hospitais municipalizados 
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6.1.2 Recursos Humanos 

 

Considerando a necessidade da realização de trabalho transdisciplinar e as especificidades do processo de trabalho 

em saúde, elaboramos proposta de constituição de equipes profissionais da seguinte forma: 

 

1.      Equipe mínima:  

 

SIASS/RJ       

  Hospitais/Unidades SIASS 

Subgrupo Saúde 

  

Equipe Mínima  

  

Cargos Até 1.000 

Até 

3.000 

Acima de 

3.000 

Médico do Trabalho 2 3 4 

Médico Perito 1 2 2 

Enfermeiro do Trabalho 1 1 2 

Técnico de Enfermagem 1 2 3 

Eng. de Seg. do Trabalho 1 2 3 

Técnico de Seg. do Trabalho 2 3 4 

Psicólogo 2 3 4 

Assistente Social 1 2 4 

Administrativo 2 5 6 

TOTAL  13 23 32 
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2. Para equipe ideal deve-se complementar a equipe mínima com os seguintes profissionais: 

 

SIASS/RJ  Hospitais/Unidades SIASS 

        Subgrupo Saúde 

 

Equipe Ideal  

  

Cargos Até 1.000 Até 3.000 Acima de 3.000 

Médico do Trabalho 1 1 1 

Médico Perito  1 1 

Psicólogo 1 1 1 

Assistente Social 1 - - 

Fisioterapeuta 1 2 2 

Nutricionista - 1 1 

Ergonomista - 1 2 

Técnico de Enfermagem 1 2 2 

Terapeuta Ocupacional - - 1 
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3. Para atuar em conjunto com as Unidades SIASS, sugere-se a constituição das equipes de que atuarão nas 

Unidades de Referência: 

 

 

SIASS/RJ     

  Unidades Referências/SIASS 

Subgrupo Saúde     

Cargos Até 5.000 Até 10.000 

Médico do Trabalho 2 3 

Médico Perito 7 10 

Odontólogo Perito 1 1 

Odontólogo 1 1 

Enf. Trabalho 1 1 

Técnico de Enfer. 3 3 

Eng. de Seg. do Trabalho 3 3 

Técnico de Segurança 2 3 

Psicólogo 2 4 

Assistente Social 3 4 

Fisioterapeuta 1 2 

Nutricionista 1 1 

Ergonomista 3 4 

Terapeuta Ocupacional 1 1 

Sanitarista/epidemiologista 1 1 

Estatístico - 1 

Administrativo 6 7 

TOTAL  38 50 

 

 

A definição do quantitativo de peritos considerou atendimentos com duração de 20 minutos para perícia singular e 

de 40minutos para avaliação por Junta Pericial. 

Levantou-se para o cálculo que cada servidor recebia, em média, 1,5 atendimento/ano, destes, 10% se referiam à 

avaliação por Junta Pericial. Assim, uma instituição com até 1.000 servidores realizaria 1.500 perícias 

singulares/ano, sendo necessárias 500 horas para realizá-las, o que significa  que 01 perito com carga horária de 
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20h semanais poderá atender a esta demanda, uma vez que  caso fossem realizados 7 perícias por dia seriam 

despendidos 72 dias/ ano para esta atividade.  

 

Quanto às avaliações por Junta Pericial, calcula-se uma demanda de 10% do total de atendimentos, ou seja, 750 

para uma UR de 5.000 servidores, sendo que o tempo estimado para cada é de 40minutos, perfazendo um total de 

500 horas/ano dedicadas a esta atividade. Desta forma será necessária apenas uma Junta Pericial de 20h/semanais. 

 

Ressalta-se que os parâmetros nos quais os cálculos foram baseados refere-se a legislação anterior, ou seja, 

considerou a realização de perícia singular para licenças até 30 dias.  

 

6.2 Áreas de Acervo, Ciência & Tecnologia, Educação e Previdência 

 

Já definidas como UR: 

- Arquivo Nacional – no Centro 

- UFRj – na Ilha do Fundão 

- UFF – no município de Niterói 

Recomendadas: 

- INSS -  no município de Duque de Caxias 

- UFRRJ – no município de Itaguaí 

- UNIRIO – na Zona Sul (também necessita de aumento da equipe de profissionais) 

 

Sugere-se que dentre as Instituições visitadas, até o momento, as que já contam com médico do trabalho na equipe 

de saúde e realizam ações de promoção e vigilância, podem ser Unidades SIASS, desde que seja constituída a 

equipe mínima. 

 

Em síntese, nosso objetivo é fornecer informações e apresentar propostas construídas coletivamente, para 

estruturação do SIASS no Rio de Janeiro, de forma a subsidiar as decisões do MPOG.  

 

Eis o relatório. 

Rio de Janeiro, 03 de março de 2010. 

 

Subgrupo Saúde do GT de Implantação do SIASS no Rio de Janeiro 

 

Ady José Lucas Veltroni - UFRJ 

Ângela Feijó Brazalle – NERJ 

Celeste Nadja Leal Brito – UFRJ 

Edir da Conceição Teixeira - ON 

Edmundo Vieites Novaes - UFRJ 

Eliana Maria Borges Rangel Besteiro - UFF 

Elsa Thomé de Andrade – Fiocruz 
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Ermesinda Lameira Bernardo - UFRRJ 

Fernando José Gomes Carneiro – INSS/Duque de Caxias 

Ivan Fagundes Fonseca - IMETRO 

Ivete Maria Peixoto de Lima - FUNASA 

João Luiz Vigário de Moura – INCA 

Josete Viegas de Mello - AN 

Kate Maria Stephan Addum - UNIRIO 

Lídia Carvalho dos Santos – INSS//Duque de Caxias 

Márcia Vieira Pacheco -  UFF 

Maria Alice da Cruz  -  CETEM 

Maria de Fátima Machado de Barros - INSS/Duque de Caxias 

Raquel Fernandes da Silva - FUNASA 

Simone Gonçalves de Carvalho – Fiocruz 

Terezinha Vivas de Oliveira – HGB 

Valéria Michielin Vieira – Fiocruz 
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PROJETO: UMA ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO À SAÚDE 

DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (PASS):  ENFOQUE  NA EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

DATA:___/__/_____ 

                                             DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Unidade  SIASS: _______________ 

 Número de profissionais integrantes da Equipe de Atenção à Saúde do Servidor SIASS: 

_______________      

Composição  atual da Equipe:____________________  

Composição da equipe antes da Implantação do SIASS:_______________ 

 

ITEM            DESCRIÇÃO 

1 NOME: 

2 IDADE: 

3 PROFISSÃO: 

4 CARGO:  

5 TEMPO NA FUNÇÃO/C ARGO: 

6 FORMAÇÃO ESPECÍFICA EM SAÚDE DO TRABALHADOR: 

7 TEMPO DE FORMAÇÃO: 

8 TEMPO DE ATUAÇÃO NO SIASS: 

 

1) Na sua concepção o que é Saúde do Trabalhador? 

 

2) Discorra sobre sua  experiência profissional. 

 

 

3) Vc percebe alguma mudança na sua prática profissional após a implantação da Unidade SIASS? 

 

4) E na prática profissional da Equipe? 

 

 

5) O que vc conhece sobre a PASS Política de Atenção a Saúde e Segurança do Servidor  e seu 

movimento de construção e desenvolvimento e sua atual vinculação governamental?  

 

6)  O que vc conhece sobre os fundamentos conceituais e legais e normatizações do SIASS?  

 

7) Como estão estruturadas e desenvolvidas as ações do SIASS na sua Unidade e que ações são 

priorizadas e desenvolvidas? 

 

8) Existe ou existiu algum espaço coletivo da equipe para o planejamento e avaliação das ações? 

 

9) As ações de Atenção a Saúde incluem os terceirizados ?  
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10) Vc participou ou participa de atividades de informação- formação específica para o Siass e/ ou 

encontros nacionais, regionais e locais? Em caso negativo, porque não? Em caso positivo qual a 

sua avaliação? 

 

11)  Vc  utiliza  diretamente o sistema SIAPE- SAÚDE? 

 

12)  Todos os módulos do sistema estão em operação na Unidade?  

 

13)  Existe divulgação interna do SIASS  e externa  das informações geradas pelo sistema? E Como 

elas são utilizadas?   

 

14)  Como vc vê a multidisciplinaridade e a intersetorialidade  na PASS- SIASS? 

  

15) Vc conhece da Política Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho (Decreto 7602 2011) e a 

Política nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora (portaria MS1823)?  Vc  vê sua  

inter- relação com o SIASS?  

 

 

16)  Vc  acha que os servidores públicos em geral conhecem o SIASS? 

  

 

17)  Vc conhece a Comissão interna de Saúde do Servidor Público- CISSP e como se dá a 

participação do sindicato/ associação no Planejamento e avaliação das ações do SIASS? 

 

 

18)  Quais facilidades ou dificuldades vc percebe na implementação das ações da PASS na sua 

Unidade? 

 

19)  O que vc gostaria de acrescentar? 
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ANEXO  15 

 

 

 

 

 

 

 
 



335 

 

              Dados de identificação 

Título do Projeto: Uma análise da Política de Atenção a Saúde do Servidor Público Federal – 

PASS – Um enfoque  na equipe multiprofissional. 

Pesquisador Responsável: Marcia Vieira Pacheco 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: 

 Universidade Federal Fluminense  

Telefones para contato: (21) _26080361 

Nomedo voluntário_______________________________________________________ 

Idade: _____________ anos                              R.G. __________________________ 

             O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Uma análise da 

Política de Atenção a Saúde do Servidor Público Federal – PASS – Um  enfoque  na equipe 

multiprofissional" de responsabilidade da pesquisadora Márcia Vieira  Pacheco.  

            Esta pesquisa tem como objetivo geral realizar uma análise da implementação da PASS 

(Política de Atenção a saúde do Servidor) e do SIASS (Subsistema integrado de atenção à saúde do 

Servidor no Estado do RJ) com foco na equipe multiprofissional que nela atua. A partir das 

experiências profissionais, identificar conhecimentos e concepções sobre esta política bem como 

sobre as relações com a política nacional de segurança e saúde do trabalhador e seus possíveis 

pontos de tensão.  

            Esperamos que esta pesquisa possa contribuir para identificação de alguns conceitos que 

poderão ser norteadores na aplicação e na operacionalização das ações e práticas cotidianas e ter um 

impacto positivo na saúde dos servidores. 

            O método principal de coleta de dados é a entrevista, com um roteiro básico prévio e os 

dados terão um caráter confidencial. Somente serão divulgados dados gerais dos participantes da 

pesquisa, sem identificação dos entrevistados ou observados. 

 

EU,____________________________________________________________,RGnº_________ declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito e(   ) autorizo a gravação 

das perguntas e respostas.(  ) não autorizo gravação de perguntas e repostas. 

                             RJ/ Niterói/RJ _____ de ____________ de _______ 

  


