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RESUMO 

 

 

 

Os serviços e ações em saúde do servidor público caracterizavam-se, no geral, por 
iniciativas isoladas e assistenciais, dependentes da visão de cada órgão. A partir de 
dezembro de 2007, se estabeleceu o compromisso de construir e implantar, de 
forma participativa, uma Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do 
Servidor Público Federal (PASS). O Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do 
Servidor (SIASS) é uma das ações estratégicas da PASS. É um sistema estruturante 
de gestão de pessoas que tem a finalidade de articular os recursos existentes e 
propor medidas para a implementação das ações dessa política, com o intuito de 
contribuir para a melhoria das condições de vida dos servidores. O objetivo deste 
estudo foi propor ações para auxiliar a implementação da política na Universidade 
Federal Fluminense (UFF). A UFF, objeto do estudo, é uma Unidade de Referência 
do SIASS. Foram realizadas entrevistas com baseadas em 2 roteiros: um, destinado 
aos servidores, com o intuito de analisar o conhecimento dos servidores em relação 
às iniciativas da PASS e se participam daquelas já implantadas; e outro, aos 
gestores diretamente envolvidos com a implementação da política, a fim de 
conhecer os desafios para implementação. As entrevistas foram realizadas na 
Reitoria e no Campus do Gragoatá. Após a análise dos dados, como propostas para 
contribuir com a implementação da Política na UFF, sugere-se um maior 
comprometimento do nível de gestão central com as ações do SIASS; mobilização 
dos agentes implementadores da política com a organização de encontros 
periódicos, a fim de propor uma agenda anual; implantação das Comissões Internas 
de Saúde do Servidor Público (CISSP) ; solicitação de aprimoramento do Sistema 
de Informação em Saúde (SIAPE-Saúde), junto ao órgão gestor do sistema, 
facilitando o acesso da equipe multidisciplinar e cumprindo o seu papel de 
divulgação; capacitação e educação continuada das equipes interdisciplinares das 
Unidades SIASS; divulgação das ações da política pela página da UFF, e-mail e 
diretamente nos Campi por meio da articulação com a gestão superior para fomento 
e incentivo destas ações junto aos servidores. 
 

 

Palavras-chave: Saúde do trabalhador. Qualidade de vida no trabalho. Políticas.  
 



ABSTRACT 

 

 

 

 

The public servants' health services and actions were generally characterized by 
isolated initiatives and assistance, depending on the vision of each agency. As of 
December 2007, a commitment has been made to construct and implement, in a 
participatory manner, a Federal Public Servant Health and Safety Policy (PASS). The 
Integrated Server Health Attendance Subsystem (SIASS) is one of PASS's strategic 
actions. It is a structuring system of people management that has the purpose of 
articulating the existing resources and proposing measures for the implementation of 
the actions of this policy, with the purpose of contributing to the improvement of the 
living conditions of the servers. The purpose of this study was to propose actions to 
assist in the implementation of the policy at the Universidade Federal Fluminense 
(UFF). The UFF, object of the study, is a Reference Unit of SIASS. Interviews were 
conducted based on 2 scripts: one, aimed at servers, with the purpose of analyzing 
the knowledge of the servers in relation to the PASS initiatives and participation in 
those already implemented; and another, to the managers directly involved with the 
implementation of the policy, in order to know the challenges for implementation. The 
interviews were held at the Reitoria and at the Gragoatá Campus.After analyzing the 
data as proposals contribute to the implementation of the Politica in the UFF, it is 
suggested a greater commitment of the level of central management with the actions 
of SIASS, Mobilization of agents implementing the policy with the organization of 
periodic meetings in order to propose an agenda Yearly; implementation of the 
Internal Public Health Commissions (CISSP); Request for improvement of SIAPE-
Saúde with the managing body of the system, facilitating the access of the 
multidisciplinary team and fulfilling  its role of dissemination; Training and continuing 
education of the interdisciplinary teams of the SIASS Units; Disclosure of the actions 
of the policy through the UFF page, e-mail and directly on the campus through the 
articulation with the superior management to foment and encourage these actions 
with the servers. 
 

Keywords: Worker's health. Quality of working life. Politics.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

Vive-se momento de grandes transformações, no qual o avanço da 

tecnologia determina novas formas de relações sociais e de organização do 

trabalho. O aumento da competitividade, assim como as mudanças na economia e o 

crescimento da demanda da sociedade por seus direitos são fatores que têm 

contribuído significativamente para uma nova organização produtiva. Contribuem 

para esta nova realidade social: o aumento da expectativa de vida; o surgimento de 

novos hábitos e estilos comportamentais; responsabilidade social; e consolidação do 

compromisso com o desenvolvimento sustentável (LIMONGI-FRANÇA, 2012). 

Este cenário de mudanças também se observa no setor público. Diante 

deste quadro, fizeram-se necessárias modificações rápidas e profundas nas formas 

de gestão praticadas por agentes públicos. Até recentemente, verificava-se um 

descompasso entre as ações relacionadas com atenção à saúde dos trabalhadores 

celetistas e dos servidores públicos (CARNEIRO, 2006). Segundo Ramminger e 

Nardi (2007) ,as políticas públicas direcionadas à saúde do trabalhador, até 2005, 

tendiam a ter como foco principal os trabalhadores vinculados às organizações 

privadas, deixando uma importante lacuna na atenção à saúde para servidores 

públicos. Andrade (2009) afirma que para o setor privado, regido pela CLT, foram 

criados regulamentos e normas no sentido de monitorar e fiscalizar essas ações, 

embora ainda restritas à saúde ocupacional. Entretanto, no âmbito do setor público, 

não houve uma regulamentação própria, o que dificultou a implementação de ações 

direcionadas aos ambientes e processo de trabalho que garantissem a saúde 

integral ao servidor público. 

Nesse sentido, um aspecto relevante das novas formas de gestão diz 

respeito à preocupação do Estado com a saúde de seus servidores, especialmente 

após a implantação da Política de Atenção à Saúde do Servidor (PASS) 

(FERREIRA, 2010). 

Durante anos 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 
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critérios periciais bem diferenciados, com potencialidades e dificuldades 

desconhecidas pelo conjunto da Administração Pública. Alguns órgãos estruturaram 

serviços de excelência em saúde, com ações nas áreas de assistência, perícia e 

promoção, enquanto outros não desenvolveram nenhuma ação na área de saúde do 

servidor (BRASIL, 2010a). 

A partir de dezembro de 2007, se estabeleceu o compromisso de construir e 

implantar, de forma compartilhada, uma Política de Atenção à Saúde e Segurança 

do Trabalho do Servidor Público Federal (PASS), sustentada por um sistema de 

informação em saúde do servidor, uma sólida base legal, uma rede de unidades e 

serviços e a garantia de recursos financeiros específicos para a implementação de 

ações e projetos. A PASS preconiza o desenvolvimento de diferentes ações, com o 

objetivo de contribuir para a melhoria das condições de vida dos servidores. Uma 

das ações estratégicas dessa Política foi a criação do Subsistema Integrado de 

Atenção à Saúde do Servidor (SIASS), cujo objetivo é coordenar e integrar ações 

contemplando os eixos de assistência, perícia, promoção e vigilância à saúde. Após 

sua implantação integral no país, será possível a criação de uma Rede Nacional de 

Atenção à Saúde do Servidor e o conhecimento de dados epidemiológicos (BRASIL, 

2010a). 

A PASS é sustentada a partir dos eixos: vigilância e promoção à saúde, 

assistência à saúde do servidor e perícia em saúde. A política está fundamentada na 

abordagem psicossocial, em informação epidemiológica, na inter-relação dos eixos, 

no trabalho em equipe multidisciplinar, no conhecimento transdisciplinar e na 

avaliação dos locais de trabalho em que se considerem os ambientes e as relações 

de trabalho. 

Por meio de cooperação técnica entre órgãos e gestão participativa dos 

atores envolvidos, unidades de referência foram instituídas, com sedes em locais 

estratégicos, para realizar a perícia em saúde e demais ações da PASS. Essas 

unidades SIASS estão distribuídas em várias cidades da federação, otimizando os 

serviços de saúde do servidor público federal, existentes nas diferentes 

organizações da Administração Pública. Unidade de Referência é o nome escolhido 

para o local onde as ações do SIASS serão concentradas. Assim cabe à 

COGSS/MPOG, a gestão da política; à Coordenação local do SIASS, o papel de 

colaborador nessa gestão; e às instituições federais selecionadas para abrigar 

Unidades de Referência, a operacionalização das ações mediante convênios nos 
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quais serão pactuados recursos financeiros e humanos (BRASIL, 2010a). 

 

1.2 SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

A Universidade Federal Fluminense, objeto do estudo, é uma Unidade de 

Referência do SIASS, sem acordo de cooperação técnica. Desde maio de 2010, 

com a nova reestruturação da administração central da UFF, a Promoção da Saúde 

e da Qualidade de Vida do Servidor está a cargo da Coordenação de Atenção 

Integral à Saúde e Qualidade de Vida (CASQ). Tem como objetivo geral integrar o 

conjunto das ações de atenção integral ao servidor que a instituição proporciona, de 

forma mais ágil e qualificada em três eixos: Promoção/ Vigilância em Saúde, Perícia 

em Saúde e Assistência em Saúde. A nova Coordenação (CASQ) está vinculada à 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) e conta com três Divisões: 

 

1. Divisão de Perícia em Saúde (DPS). 
 

2. Divisão de Promoção e Vigilância da Saúde (DPVS): 
 

a. Seção de Qualidade de Vida do Servidor;  

b. Seção de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional.  

 

3. Divisão de Assistência à Saúde: 
 

a. Seção Odontológica;  

b. Seção Psicossocial; 

c. Seção Médica.  

 

Avaliar se os servidores conhecem as iniciativas da PASS e participam 

delas, assim como identificar as dificuldades encontradas pelos gestores para 

implementá-las, é fundamental para propor ações que contribuam para efetivação da 

política na UFF. A realização de ações bem estruturadas torna possível a promoção 

de melhor qualidade de vida no trabalho e, consequentemente, a redução de taxas 

de adoecimentos, de absenteísmos e de afastamentos. Após extensa revisão de 

literatura observou-se escassez de estudos relacionados à temática na instituição. 
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A PASS é uma política inédita e de recente percurso histórico de construção 

(CAVALCANTI, OLIVAR, 2011). É uma política abrangente que apresenta diretrizes 

sólidas, fundamentadas nos pressupostos da saúde do trabalhador e que representa 

um importante movimento da Administração Pública Federal em direção ao processo 

de transformação da atenção prestada à saúde do servidor (NUNES, 2013). 

 

1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

  Propor ações que auxiliem a implementação da Política de Assistência à 

Saúde do Servidor Público Federal na UFF. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar as principais dificuldades dos gestores na implementação do 
SIASS. 

 

 Analisar o conhecimento dos servidores em relação às iniciativas do 
SIASS e se participam das iniciativas implantadas. 

 

 Contribuir com a construção da Política de Atenção à Saúde do Servidor, 
apresentando a percepção de servidores e gestores envolvidos com a 
implementação do SIASS. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

O interesse pela área da saúde do servidor público federal acompanha 

minha trajetória profissional como Odontóloga, na área de assistência à saúde da 

Universidade Federal Fluminense, desde 2005. Diferentemente da Consolidação das 

Leis Trabalhistas, o Regime Jurídico Único dos servidores públicos federais, 

instituído em dezembro de 1990 (Lei 8112), não aprofundou questões pertinentes à 

saúde dos trabalhadores regidos por ele. Somente em 2009, com a implantação do 

SIASS, foram definidas diretrizes para a atenção à saúde do servidor público federal.  

Acompanhar a implementação dessas propostas é de extrema importância 

no que diz respeito à saúde do servidor. No entanto poucos estudos foram 
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realizados até a presente data, inclusive na Universidade Federal Fluminense, 

provavelmente por se tratar de uma política recente. 

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O presente estudo encontra-se estruturado conforme a seguir: 

 

Capítulo 1 - Trata-se da introdução, que apresenta o tema proposto, 

enfocando o problema, os objetivos geral e específicos a serem alcançados e a 

justificativa do tema abordado. 

Capítulo 2 - Apresenta o referencial teórico dos principais aspectos 

relacionados à Qualidade de vida no trabalho, Saúde do trabalhador e Política de 

Assistência a Saúde do servidor. 

Capítulo 3 - Discorre acerca da metodologia do estudo. 

Capítulo 4 - Aborda o estudo de caso, com a descrição e análise dos dados 

coletados.  

Capítulo 5 - Apresenta a conclusão deste estudo e recomendação para 

futuras pesquisas sobre essa temática. 

Na sequência, apresentam-se as referências e os apêndices. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

O conceito de Qualidade de Vida (QV) é amplo, uma vez que pode ser 

afetado de modo complexo por diversos fatores entre os quais pela saúde física do 

indivíduo, pelo seu estado psicológico, por suas relações sociais, por seu nível de 

independência e pelas suas relações com as características mais relevantes do 

meio ambiente (SPITZER, 1987). Qualidade de Vida foi definida, pelo Grupo de 

Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde, como “a percepção do 

indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos 

quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações” (WHOQOL, 1998). 

Neste estudo, o termo Qualidade de Vida é alinhado ao conceito da 

Organização Mundial da Saúde de QV, que aborda as suas diferentes dimensões: a 

vida pessoal do indivíduo (social), seu ambiente de entorno (inclusive no trabalho), 

suas condições físicas e seu estado psicológico (D´AMICO, 2012). 

O ambiente de trabalho tem sido estudado por diversas áreas do 

conhecimento e com diferentes abordagens. Tem-se notado que o trabalho oferece 

significado à vida das pessoas e tem relação direta com o estilo de vida adotado fora 

do ambiente de trabalho. 

Neste sentido, intervenções de saúde e qualidade de vida ganham espaço 

no local de trabalho, com potencial para promover hábitos e comportamentos 

saudáveis, bem como prevenir enfermidades (GRANDE, 2013).  

As organizações e os estudiosos reconhecem que os recursos humanos são 

o principal patrimônio de organizações bem-sucedidas, e por isso, investem cada 

vez mais em treinamento e qualidade de vida no trabalho, já que para se inserir de 

forma vantajosa no mundo globalizado, faz-se necessário manter funcionários 

saudáveis, motivados e qualificados (SIQUEIRA, KURCGANT, 2012). 

No contexto empresarial, a qualidade de vida é associada ao bem-estar dos 

funcionários, que inclui aspectos de saúde, ergonomia, segurança e lazer. A 

preocupação com a saúde do trabalhador motivou o desenvolvimento de um campo 

de estudo interdisciplinar na área de gestão de pessoas conhecido como Qualidade 
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de Vida no Trabalho (QVT). Atualmente, possui uma série de pesquisas que visa a 

engrandecer seu aparato conceitual e prático (SILVA JÚNIOR et al., 2012).  

O trabalho ocupa um importante espaço na vida dos homens, segundo 

Moreira (2009), visto que é na atividade laboral que estes passam a maior parte de 

seu tempo, durante os melhores e mais produtivos anos de suas vidas. Quando o 

tempo passado no trabalho é constituído de bons momentos e é vivido de forma 

digna, o homem sente-se mais feliz e acaba por transmitir este sentimento para as 

mais diversas esferas de sua existência. 

Os estudos acerca da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) originaram-se 

na década de 1950, com a reformulação da abordagem sociotécnica para a 

organização do trabalho, contemplando a satisfação e o bem-estar do trabalhador 

(TOLFO, PICCININI, 2011). Após sofrer um declínio de interesse a partir de 1974, a 

QVT voltou a ser motivo de interesse nas décadas de 1980–1990, motivada, 

principalmente, pelo sucesso econômico japonês, que despertou o interesse dos 

pesquisadores no sentido de investigarem suas técnicas gerenciais voltadas para o 

aumento da competitividade internacional (SINHA, 2012). 

A QVT é constituída a partir dos aspectos econômicos, psicológicos, 

organizacionais e sociais do trabalho (KHETAVATH, 2013), possibilitando a 

mensuração do impacto que o trabalho oferece sobre o grau de bem-estar do 

indivíduo em relação a aspectos diversos desse trabalho (HACKMAN, OLDHAM, 

1975). 

Nos anos 1970, quando o modelo de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) 

se consolidou nos países desenvolvidos, diversas pesquisas e publicações 

mostraram o aprimoramento dos níveis de satisfação, motivação, enriquecimento do 

trabalho e das condições de vida em geral do empregado.  

Os principais autores que ajudaram a construir o conceito nesse período 

foram: Hackman e Oldham (1970) que associaram a QVT à motivação e à 

satisfação, como resultado do significado, da identidade da tarefa e do estado 

psicológico do indivíduo; Walton (1973), que apontou a necessidade de observar o 

nível de satisfação e a autoestima dos empregados como recursos para garantir a 

QVT; e Nadler e Lawler III (1983) que reforçaram a satisfação no trabalho como 

indicador de QVT e motivo para o turnover e absenteísmo nas organizações. No 

final da década de 1970, Westley e Walton apresentavam abordagens semelhantes 

às concepções atuais sobre QVT. Situavam como pontos centrais aspectos 
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relacionados à equidade salarial, segurança no emprego, motivação, realização e 

participação nas decisões do próprio trabalho. Nesse mesmo período, no Brasil, 

havia intensa movimentação sindical, com lutas pela melhoria da compensação 

monetária e por condições humanas de trabalho. As próprias limitações de um país 

repleto de contradições regionais fizeram, naquela época, e ainda continuam 

fazendo da QVT um processo de melhoria do ambiente social das organizações 

(COUTINHO, MAXIMIANO, LIMONGI-FRANÇA, 2010). 

A despeito do interesse pelo estudo da qualidade de vida no trabalho (QVT) 

ter surgido há algumas décadas, não há consenso acerca de sua definição. Além 

disso, pode ser concebida como uma variável, um método ou uma abordagem. Nas 

diversas definições, porém, verifica-se que há um movimento de reação ao rigor dos 

métodos tayloristas e, em consequência, um instrumento que objetiva maior 

humanização no trabalho, participação nas decisões, melhoria do ambiente de 

trabalho e inovações no sistema de recompensas (ANDRADE, 2012). 

Ao final do século XX, as mudanças nas organizações e na natureza do 

trabalho se aprofundaram, em decorrência, sobretudo, da globalização, das fusões e 

reestruturações, da aceleração do desenvolvimento tecnológico e da necessidade 

de as empresas sobreviverem em um mercado cada vez mais competitivo. Todavia, 

tal processo tem sido acompanhado da produção de indicadores críticos como erros, 

retrabalho, queda da produtividade e da qualidade, aumento do absenteísmo, de 

acidentes e doenças do trabalho, de suicídios e de queixas e reclamações dos 

clientes e cidadãos-usuários (FERREIRA, 2012). 

Inicialmente, os estudos sobre a QVT focalizavam aspectos individuais 

restritos e relativos ao bem-estar do trabalhador no ambiente de trabalho. 

Posteriormente, procurou-se solucionar problemas relativos ao enriquecimento da 

tarefa, objetivando estimular a criatividade no exercício funcional, ampliar a 

participação nas decisões e reduzir a impessoalidade nas relações de trabalho. 

Hoje, o tema constitui item obrigatório no planejamento estratégico corporativo e é 

tratado como uma vantagem competitiva no mercado, sendo necessário para atrair e 

manter bons profissionais (AMORIM, 2010). 

Como forma de responder a essas demandas e preocupadas com a 

competitividade e o cumprimento da legislação vigente, as organizações vêm 

investindo cada vez mais na melhoria das condições de trabalho e da qualidade de 
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vida e bem-estar de seus membros, de modo a minimizar os efeitos deletérios que o 

contexto organizacional e do trabalho podem provocar nesses indivíduos.  

Entretanto, embora o crescente interesse por QVT pareça animador, uma 

análise mais aprofundada mostra que nem sempre o aparente cuidado das 

organizações com os trabalhadores é genuíno. Segundo Padilha (2010), a QVT tem 

se configurado como um “meio” para se alcançar ganhos de produtividade quando 

deveria ser um “fim”. Nessa concepção, os problemas e suas causas são negados, e 

as práticas de QVT são adotadas como “válvulas de escape” para proporcionar 

alívio e sensação imediata de bem-estar. Desse modo, o interesse das organizações 

pela melhoria da QVT tem sido motivado muito mais pela produtividade do que pelo 

bem-estar dos trabalhadores. Este ponto de vista é compartilhado por Ferreira 

(2011), que considera que as práticas de QVT de cunho assistencialista buscam 

demonstrar ao trabalhador o quanto a organização se preocupa com seu “bem-

estar” visando a obter, como contrapartida, envolvimento mais intenso com o 

trabalho. Assim, tais práticas de QVT remetem às velhas estratégias de sedução 

gerencial para garantir o comprometimento no trabalho e os desempenhos 

esperados. 

Uma visão mais restrita compreende a QVT como método de assepsia 

ambiental com ênfase nos aspectos ergonômicos do trabalho, ou simplesmente nas 

atividades de saúde física e ocupacional dos trabalhadores, que é uma visão 

reducionista (MÔNACO, GUIMARÃES, 2000). A outra concepção é mais humanista 

e ampla e inclui uma interpretação sociopolítica, além de considerar a participação 

do trabalhador uma variável central. Nessa perspectiva, diversas ciências trazem 

contribuição relevante ao seu estudo, como Saúde, Ecologia, Ergonomia, Psicologia, 

Sociologia, Economia, Administração e Engenharia (VASCONCELOS, 2001). 

Ferreira et al. (2009) dividem os modelos de investigação da qualidade de 

vida no trabalho em dois momentos: um assistencialista e outro contra-hegemônico.  

No primeiro, há destaque para as atividades de bem-estar físico, com o objetivo de 

compensar o desgaste dos trabalhadores na busca pela produtividade. Na 

abordagem contra-hegemônica, o foco está no aspecto preventivo, em remover os 

aspectos causadores de mal-estar no trabalho nas três dimensões 

interdependentes, condições, organização e relações socioprofissionais. Assim, a 

produtividade passa a ser uma consequência, e não o objetivo central dos 

programas de QVT. 
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E, contrapondo a concepção assistencialista de QVT, Ferreira (2006) propôs 

uma atuação com base em viés preventivo e de promoção da saúde. A abordagem 

contra-hegemônica considera que a intervenção eficaz e duradoura no campo da 

QVT implica inverter o paradigma dominante do “trabalhador como variável de 

ajuste” para o preconizado pela Ergonomia, de “adaptar o trabalho ao ser humano” 

(FERREIRA, 2011). 

Segundo Ferreira (2012), Qualidade de Vida no Trabalho engloba duas 

perspectivas interdependentes. Sob a ótica das organizações, a QVT é um preceito 

de gestão organizacional que se expressa por um conjunto de normas, diretrizes e 

práticas no âmbito das condições, da organização e das relações socioprofissionais 

de trabalho, que visa à promoção do bem-estar individual e coletivo, o 

desenvolvimento pessoal dos trabalhadores e o exercício da cidadania 

organizacional nos ambientes de trabalho. Sob a ótica dos trabalhadores, ela se 

expressa por meio das representações globais (contexto organizacional) e 

específicas (situações de trabalho) que estes constroem, indicando o predomínio de 

experiências de bem-estar no trabalho, de reconhecimentos institucional e coletivo, 

de possibilidade de crescimento profissional e de respeito às características 

individuais. 

Existem duas estratégias diferentes que as organizações podem adotar 

quando o foco é o colaborador: a de controle e a de comprometimento. Na estratégia 

de controle, os colaboradores são vistos como números, como custo, e tem-se que, 

para desempenharem bem suas atividades, devem ser mandados e controlados. Na 

estratégia de comprometimento, parte-se da consideração de que as pessoas são 

parceiras na produção, e que a organização deve investir para obter os melhores 

resultados para todos (LIMONGI-FRANÇA, 2010). A premissa de QVT geralmente 

está associada à estratégia de comprometimento, já que busca a compreensão a 

respeito de situações individuais dos trabalhadores em seus ambientes laborais. 

Segundo Limongi-França et al. (2002), a QVT pode ser entendida como        

“conjunto das ações de uma empresa que envolve a implantação de melhorias e 

inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais no ambiente de trabalho. Estas 

ações acabam por influenciar o colaborador durante o desenvolvimento de suas 

atividades.” 

Para Cole et al. (2005), “A qualidade de vida no trabalho inclui largos 

aspectos do ambiente do trabalho que afetam o colaborador em sua saúde e seu 
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desempenho”. É possível perceber, conforme os autores citados, que, de forma 

generalizada, a investigação da QVT pode preocupar-se principalmente com a 

satisfação do colaborador em relação a inúmeros fatores, como: salário; segurança; 

saúde no trabalho; condições físicas de trabalho que reduzam ao mínimo o risco de 

doenças ocupacionais e acidentes de trabalho; desenvolvimento das capacidades e 

múltiplas habilidades; autonomia; informação; crescimento profissional; integração 

social; e espaço de vida no trabalho e fora dele. 

A descrição ou a mensuração da percepção dos trabalhadores em relação à 

QVT necessita da adoção de determinado modelo, ou seja, os indicadores de QVT. 

Para Limongi-França (1996) tais indicadores permitem uma clareza de critérios e 

propiciam maior objetividade na avaliação e na definição de ações. 

Foram desenvolvidos modelos de indicadores de qualidade de vida por 

diversos autores ao longo dos anos. Esses modelos vêm sendo utilizados como 

guias para o diagnóstico da qualidade de vida nas organizações. Entre eles, podem 

ser citados: o modelo de Walton (1973), Hackman e Oldhan (1975), Westley (1979), 

Nadler e Lawer (1983), Werther e Davis (1983), Huse e Cummings (1985), Cooper et 

al. (1988), Marques (1993), Fernandes (1996), entre outros. Os vários modelos 

teóricos sobre QVT vêm sendo reformulados e combinados de forma a adaptarem-

se aos novos contextos, uma vez que a percepção das dimensões da QVT pode se 

apresentar de maneira diferente para os indivíduos e para as organizações 

(VENSON et al., 2013). 

Segundo Amorim (2010) os principais modelos de QVT são os de: Nadler & 

Lawler (1983), Hackman & Oldhan (1975) e Walton (1975). Estes modelos valorizam 

a natureza do trabalho e afirmam que as dimensões do cargo são determinantes da 

QVT, pelo fato de oferecerem recompensas intrínsecas que produzem a satisfação 

no cargo, motivando as pessoas para o trabalho. Assim, os estudos de QVT 

normalmente abrangem as grandes dimensões do trabalho humano: as condições 

físicas e ambientais, as condições organizacionais, envolvendo clima, gestão e 

ações praticadas por toda a administração. 
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2.1.1 Principais modelos de QVT 

 

A- Modelo de Richard Walton (1973) 

 

Para Walton (1973) a “expressão qualidade de vida tem sido usada com 

crescente frequência para descrever certos valores ambientais e humanos, 

negligenciados pelas sociedades industriais em favor do avanço tecnológico, da 

produtividade e do crescimento econômico”. 

Esse modelo procurou identificar as condições da QVT diante de oito 

categorias conceituais: compensação justa e adequada; condições de trabalho; uso 

e desenvolvimento de capacidades; chances de crescimento e segurança; 

integração social da empresa; constitucionalismo; trabalho e espaço total da vida; e 

relevância total da vida no trabalho. 

 

 Compensação justa e adequada: Pode ser vislumbrada através da 

adequada remuneração ao trabalho além de critérios de equidade. Para Walton, o 

trabalho em primeiro plano, é visto como da maneira pela qual o indivíduo ganha a 

vida e, desta maneira, é um conceito relativo, já que não existe um simples 

consenso sobre os padrões objetivos e subjetivos para julgar a adequada 

compensação (RODRIGUES, 1995). 

Entre as dimensões que podem ser vislumbradas, citam-se: 

 

1. Remuneração adequada: Remuneração necessária para o empregado 
viver dignamente dentro das necessidades pessoais e dos padrões 
culturais, sociais e econômicos da sociedade. Verifica-se, também, se há 
compatibilidade do salário em relação à função desempenhada, bem 
como de acordo com as exigências quanto qualificação, 
responsabilidade e habilidade inerentes. 

 

2. Equidade interna: Equiparação na remuneração entre outros membros 
de uma mesma organização 

 

3. Equidade externa: Equidade na remuneração em relação aos outros 
profissionais no mercado de trabalho. 
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 Condições de trabalho: Caracterizado pelas condições reais existentes 

no local de trabalho para realização das tarefas, apresentando os seguintes 

parâmetros: 

 

1. Jornada de trabalho: Número de horas trabalhadas, previstas ou não 
pela legislação, e sua relação com as tarefas desempenhadas. 

 

2. Carga de trabalho: Quantidade de trabalho executado em um turno de 
trabalho. 

 

3. Ambiente físico: Local de trabalho em relações às condições de bem-
estar (conforto) e organização para o desempenho do trabalho. 

 

4. Material e equipamento: Quantidade e qualidade de material disponível 
para execução do trabalho. 

 

5. Ambiente saudável: Local de trabalho e suas condições de segurança e 
de saúde em relação aos riscos de injúria ou doenças. 

 

6. Estresse: Quantidade percebida de estresse a que o profissional é 
submetido na sua jornada de trabalho.  

 

 Uso e desenvolvimento de capacidades: Remete à necessidade de 

utilização das habilidades e conhecimentos do trabalhador, da sua capacidade de 

desenvolver sua autonomia e autocontrole. Abrange o significado de: 

 

1. Autonomia: Medida permitida ao indivíduo de liberdade substancial, 
independência e descrição na programação e execução do trabalho. 

 

2. Significado da tarefa: Relevância da tarefa desempenhada na vida e no 
trabalho de outras pessoas, dentro ou fora das instituições. 

 

3. Identidade da tarefa: Medida de tarefa na sua integridade e na avaliação 
do resultado. 

 

4. Variedade de habilidade: Possibilidade de utilização de uma larga escala 
de capacidades e de habilidades do indivíduo. 

 

5. Retroinformação: Informação ao indivíduo acerca de avaliação do seu 
trabalho com um todo, e de suas ações. 
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 Chances de crescimento e segurança: Diz respeito à possibilidade de 

crescimento na carreira, crescimento profissional e segurança no emprego, 

conforme abaixo descrito: 

 

1. Possibilidade de carreira: Viabilidade de oportunizar avanços na 
instituição e na carreira, reconhecidos por colegas, membros da família, 
comunidade. 

 

2. Crescimento profissional: processo de educação continuada para o 
desenvolvimento das potencialidades da pessoa e aplicação das 
mesmas. 

 

3. Segurança e emprego: Grau de segurança dos empregados quanto à 
manutenção de seus empregos. 

 

 Integração social da empresa: Objetiva medir a ausência de diferenças 

hierárquicas marcantes, apoio mútuo, franqueza interpessoal e ausência de 

preconceito são fatores precípuos para um bom nível de integração social nas 

empresas. Possui como dimensões: 

 

1. Igualdade de oportunidades: Grau de ausência de estratificação na 
organização de trabalho, em termos de símbolos “status” ou estruturas 
hierárquicas íngremes; e de discriminação quanto à raça, sexo, credo, 
origens, estilos de vida e aparência. 

 
2. Relacionamento: Grau de relacionamento marcado por auxílio recíproco, 

apoio socioemocional, abertura interpessoal e respeito às 
individualidades. 

 
3. Senso comunitário: Grau de senso de comunidade existente na 

instituição. 
 

 Constitucionalismo: Caracteriza-se pelos direitos dos empregados 

cumpridos na instituição: 

 

1. Respeito às leis e aos direitos trabalhistas: Observância ao cumprimento 
dos direitos do trabalhador, inclusive o acesso à apelação. 

 

2. Privacidade social: Grau de privacidade que o empregado possui dentro 
da instituição. 
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3. Liberdade de expressão: forma como o empregado pode expressar seus 
pontos de vista aos superiores, sem medo de represálias. 

 

4. Normas e rotinas: Como normas e rotinas influenciam o desenvolvimento 
do trabalho. 

 

 Trabalho e espaço total de vida: Afirma que a “experiência de trabalho 

de um indivíduo pode ter efeito negativo ou positivo sobre outras esferas de sua 

vida, tais como suas relações com sua família. Ainda, expõem a relação entre 

trabalho e espaço total de vida por meio do conceito de equilíbrio, que deve atingir 

os esquemas de trabalho, expectativa de carreira, progresso e promoção. Em suma, 

é o equilíbrio entre a vida social do empregado e a vida no trabalho: 

 

1. Papel balanceado no trabalho: Equilíbrio entre jornada de trabalho, 
exigências de carreira, viagens e convívio familiar. 

 

2. Horário de entrada e saída do trabalho: Equilíbrio entre horários de 
entrada e saída do trabalho e convívio familiar (estabilidade nos 
horários). 

 

 Relevância total da vida no trabalho: Percepção do empregado em 

relação à responsabilidade social da instituição na comunidade, à qualidade de 

prestação dos serviços e ao atendimento de seus empregados: 

 

1. Imagem da instituição: Visão do empregado em relação à sua instituição 
de trabalho: importância para comunidade, orgulho e satisfação pessoais 
de fazer parte da instituição. Responsabilidade social da instituição: 
Percepção do empregado quanto à responsabilidade social da instituição 
para a comunidade, refletida na preocupação de resolver os problemas 
da comunidade e também não causar danos. 

 

2. Responsabilidade social pelos serviços: Percepção do empregado 
quanto à responsabilidade da instituição com a qualidade dos serviços 
postos à disposição da comunidade. 

 

3. Responsabilidade social pelos empregados: Percepção do empregado 
quanto à sua valorização e participação na instituição, a partir da política 
de recursos humanos. 
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B- Modelo de Hackman & Oldham (1975) 

 

Hackman e Oldham (1975) sustentam que a QVT está centrada na 

positividade pessoal e no resultado do trabalho (motivação interna, satisfação no 

trabalho e qualidade no desempenho elevadas, absenteísmo e rotatividade baixos), 

que são obtidos quando os três estados psicológicos (significação percebida, 

responsabilidade percebida, conhecimento dos resultados do trabalho) estão 

presentes num determinado trabalho. 

De acordo com Hackman e Oldham, tal modelo apresenta cinco fatores 

básicos. São eles: 

 

1. Variedade de Habilidades: A execução de uma tarefa requer uma 
variedade de atividades para sua execução, necessitando de pessoas com 
várias habilidades e talentos. 
 

2. Identidade da Tarefa: O grau que a tarefa requer  a execução de um 
trabalho, concluído e identificável, com resultados visíveis e acabados em 
sua completude. 
 

3. Significância da Tarefa: O quanto a tarefa tem impacto sobre a vida e 
trabalho das pessoas, na organização ou no ambiente externo. 

 

4. Autonomia: O grau de liberdade substancial que a tarefa fornece ao 
indivíduo, podendo programar o trabalho e os procedimentos na sua 
execução. 
 

5. Feedback: O grau em que o indivíduo recebe claras informações sobre 
seu desempenho por seus superiores e pela execução de sua própria 
tarefa. 

 

C- Modelo de Nadler e Lawler (1983) 

 

Há dez fatores capazes de prever o sucesso de um programa de QVT 

(NADLER & LAWLER, 1983). 

 

1.Percepção da necessidade. 
 

2.O foco do problema que é destacado na organização. 
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3.Estrutura para identificação e solução do problema, teoria/modelo de 
projeto de treinamento e participantes. 
 

4.Compensações projetadas tanto para os processos quanto para os 
resultados. 

 

5.Sistemas múltiplos afetados. 
 

6.Envolvimento amplo da organização. 
 

Vieira (apud PIZOLLATO 2013) descreve que tal modelo identifica algumas 

atividades representativas da qualidade de vida no trabalho que são fundamentais 

em quatro aspectos. São eles: 

 

7.Participação dos funcionários nas decisões; 
 

8.Reestruturação do trabalho através de enriquecimento de tarefas e grupos 
de trabalho autônomos; 

 

9.Inovação no sistema de recompensas com influência no clima 
organizacional; 

 

10.Melhora do ambiente de trabalho no que se refere a horas de trabalho, 
condições, regras e meio ambiente físico, entre outros. 

 

Medir QVT é de extrema importância, pois conduz as organizações a 

identificarem seus pontos falhos e, a partir de então, traçar estratégias de melhoria 

na satisfação dos colaboradores com o trabalho, conduzindo, assim, a maior 

produtividade e satisfação de clientes. Cada organização pode eleger, entre os 

modelos de QVT existentes, o mais apropriado à organização; mas, é de máxima 

importância que esta seja uma prática periódica nas empresas. 

Nascimento-Silva et al. (2007) afirmam que a qualidade de vida no trabalho 

tem desafiado estudiosos, cientistas e gerentes, na busca por encontrar um modelo 

explicativo capaz de gerenciar este fenômeno que, muitas vezes, pode comprometer 

o futuro de uma organização. Essa preocupação com a qualidade de vida tem 

motivado programas específicos de combate às doenças ocupacionais e, sobretudo, 

mecanismos de defesa do bem-estar do trabalhador, integrando políticas de 

recursos humanos. São os programas de QVT que visam a facilitar e a satisfazer as 
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necessidades do trabalhador no desenvolvimento de suas atividades na 

organização, tendo como premissa “o fato de que as pessoas são mais produtivas 

quanto mais estiverem satisfeitas e envolvidas com o próprio trabalho” (CONTE, 

2003). 

A avaliação da QVT justifica-se, para o indivíduo e para a organização de 

trabalho, pela importância de uma gestão da saúde do colaborador com uma visão 

mais abrangente, valorizando fatores essenciais para se ter uma boa QVT. A partir 

do momento em que a empresa possui essas informações, pode, então, melhor 

direcionar e fundamentar programas de promoção da saúde de colaboradores, 

proporcionando melhores condições de trabalho ao indivíduo, oferecendo-lhe a 

oportunidade de utilizar todo o seu potencial produtivo (TIMOSSIA, 2010). Várias 

organizações criaram programas de QVT buscando ajudar seus funcionários a 

manterem um bom nível de qualidade de vida no trabalho, e fora dele, mas a maioria 

é do setor privado e de grande porte. No setor público, ainda não se evidenciam 

muitas iniciativas na estruturação e implantação desses programas (AMORIM, 

2010). 

Hoje, o tema constitui item obrigatório no planejamento estratégico 

corporativo e é tratado como uma vantagem competitiva no mercado, necessário 

para atrair e manter bons profissionais. A Gestão de Pessoas incorporou a 

preocupação com a QVT, indo além dos aspectos físicos e ambientais do trabalho, 

mas também a saúde e o bem-estar do trabalhador, dentro e fora do local de 

trabalho, procurando estabelecer um equilíbrio entre dois interesses frequentemente 

antagônicos: de um lado, o ambiente de trabalho; e de outro, o interesse da 

organização em obter melhores níveis de qualidade e produtividade, a fim de ampliar 

a participação no mercado e elevar a lucratividade (AMORIM, 2010).  

Na visão de França e Rodrigues (2002), os programas de QVT 

proporcionam redução substancial nos índices de rotatividade e absenteísmo, 

relacionados a problemas de saúde; baixa motivação; insatisfação salarial; conflitos 

internos; stress; mau atendimento a clientes internos e externos; sabotagem; 

militância sindical e consequentes ações na Justiça do Trabalho. Os programas 

também buscam, sempre que possível, atender aos anseios individuais de cada 

empregado, uma vez que a realidade do quadro de recursos humanos não é mais 

aquela composta apenas por indivíduos de comportamento padronizado, mas 

caracterizada pela diversidade humana no ambiente de trabalho. 
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Dessa forma, o bom nível de atendimento às necessidades dos clientes 

depende, em grande parte, da satisfação do funcionário, público ou privado, durante 

a consecução do seu exercício funcional. Para melhorar o nível de atendimento ao 

contribuinte-cliente, cada órgão e cada entidade pública devem implementar 

programas de QVT, objetivando garantir o bem-estar dos servidores no ambiente de 

trabalho.  

Os programas de qualidade de vida no trabalho (PQVT) subsidiam 

atividades que favorecem a prevenção e a promoção da saúde, atendendo às 

necessidades mais amplas do trabalhador. Assim, buscam conciliar o interesse dos 

empregados e da organização, ressaltando-se que as organizações, que não têm a 

QVT como um de seus objetivos organizacionais, correm o risco de desaparecer 

(LIMONGI-FRANÇA,2002). Ressalta-se, porém, que os PQVT não devem se 

restringir apenas às atividades relacionadas com o bem-estar (FERREIRA et al., 

2009). 

Kanaane (apud FALLER, 2004) considera que a QVT engloba dimensões 

individuais e situacionais. A dimensão individual abrange as necessidades humanas 

e o impulso, enquanto força que move as pessoas emocionalmente em suas 

decisões. E a dimensão situacional é composta pelos tipos de tecnologia, políticas 

organizacionais, cultura da organização etc. 

O tema QVT, até 2008, ainda era abordado na produção científica de forma 

incipiente, com cunho investigativo, com o intuito apenas de diagnosticar índices de 

QVT, sem buscar identificar seus reflexos na organização como um todo. No 

entanto, a partir de 2009, já se pode perceber certo amadurecimento quanto à 

identificação de trabalhos que buscaram avaliar as relações entre QVT, 

responsabilidade social, comprometimento organizacional e, inclusive, desempenho 

(VENSON et al., 2013). 

A aplicação da QVT na administração pública é capaz de preencher uma 

lacuna verificada, ao longo dos anos, no nível de tratamento oferecido ao servidor 

público, relativa à valorização do seu trabalho e preocupação com o seu bem-estar e 

o de sua família. O gestor público tem maior dificuldade em desenvolver seu 

processo de gestão e decisão, pois se encontra constantemente preso às amarras 

legais, como limites de investimentos estabelecidos no orçamento, licitação, 

estrutura de cargos e carreira dos servidores, entre outros (AMORIM, 2010). 
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2.2 SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

O atual contexto organizacional está cada dia mais competitivo devido às 

constantes e diversas mudanças no cenário econômico, político, tecnológico, social 

e cultural. Para adaptar-se a essa realidade, as empresas estão se atualizando e 

investindo em seus processos de trabalho para manterem-se competitivas. 

Considerando que os trabalhadores são fundamentais nesse processo, há uma 

pressão para a excelência do desempenho e do alcance de metas e por resultados 

satisfatórios. Assim, a preocupação com o ser humano no seu ambiente de trabalho 

tem sido uma constante em várias pesquisas e nas organizações, por meio de ações 

que privilegiam a saúde do trabalhador (ANDRADE, 2012). 

Quando se refere à Saúde do Trabalhador, compreende-se a relação saúde-

trabalho na sua forma diferenciada de atenção aos trabalhadores no seu ambiente 

de trabalho. Mas, para que se possa chegar ao seu conceito, deve-se ir além do que 

regem os contratos de trabalho, começando com a dimensão histórica da luta do 

trabalhador pela garantia e ampliação de seu direito de cidadania que, no Brasil, foi 

outorgado pela Constituição de 1988 a todos os trabalhadores.   

A preocupação com a doença nos trabalhadores é tema antigo; porém, 

segundo a literatura especializada, o marco do surgimento de medidas mais 

efetivas, envolvendo a relação saúde-trabalho, foi a Revolução Industrial na Europa.  

Os autores localizaram na Inglaterra a criação do primeiro serviço de Medicina do 

Trabalho (MT), fundado em dois elementos constitutivos básicos: centrado na figura 

do médico e diretamente harmonizado com as expectativas do capital. O discurso da 

MT, de concepção médico-positivista, foi incorporado pela Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), criada em 1919, e ratificado em suas convenções e 

recomendações para generalizar a criação desses serviços. Já o trabalho do médico 

italiano Bernardino Ramazzini, em 1700, de sistematização, classificação e análise 

de agravos e patologias em trabalhadores de mais de 50 ocupações diferentes, 

apesar de não ter sido considerado pela OIT nem pelo campo emergente do Direito 

do Trabalho, pode ser concebido como um precursor da visão integralizadora e de 

vigilância em saúde dos trabalhadores (VASCONCELLOS; GAZE, 2013). 

A relação trabalho e saúde é um dos marcos da moderna medicina social, 

porque na busca das causas de doenças, dentro das fábricas, surge a Medicina do 

Trabalho, com o médico em seu interior, responsável por preservar a força de 
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trabalho, e instaura-se uma visão biológica e individual, orientando-se pela teoria da 

unicausalidade. É o médico, com toda autoridade delegada pelo empresário, quem 

deve cuidar da saúde do trabalhador com objetivo de maior produtividade. A 

Medicina do Trabalho dá respostas técnicas para o controle das condições de risco 

do corpo do trabalhador no ambiente de trabalho, mas suas regras normativas são 

insuficientes diante de novas demandas oriundas do próprio modo de produção com 

técnicas diferenciadas de impacto na saúde dos trabalhadores (ANDRADE, 2009).  

No contexto internacional do pós-Segunda Guerra, consolidava-se o modelo 

do Estado de Bem-Estar Social. Porém, nas três últimas décadas do século XX, o 

neoliberalismo e a reestruturação produtiva descortinaram uma perspectiva de 

retração do Estado e expansão do mercado, com clara contenção da proteção 

social. A progressiva inter-relação entre ciência, tecnologia, produção de bens e 

serviços gerou transformações aceleradas na tecnologia industrial e revelou a 

relativa impotência da Medicina do Trabalho para intervir nos problemas de saúde 

gerados pelos “novos” processos produtivos. Neste redirecionamento, atendendo à 

necessidade de produção, emerge a Saúde Ocupacional (SO), deslocando o olhar 

clínico predominante da Medicina do Trabalho (MT) para o epidemiológico, 

fomentando interferências sobre as condições e ambientes de trabalho e 

incorporando o instrumental técnico de outras profissões e disciplinas (FREIRE; 

PACHECO, 2016). 

A Saúde Ocupacional, identificada por alguns autores como estágio 

intermediário entre a Medicina do Trabalho e a Saúde do Trabalhador, não chega a 

alterar as posições dos saberes que justificam as relações de poder capital-trabalho, 

referindo-se a uma passagem da unicausalidade para a multicausalidade na 

explicação etiológica das doenças; e de um modelo exclusivamente médico para um 

modelo multiprofissional, mas ainda centrado no médico (NARDI, 1999). 

Vasconcellos e Oliveira (2011) afirmam que, a Saúde Ocupacional opera 

basicamente como instrumento dos empregadores, priorizando a perspectiva 

individual e de prevenção de acidentes sobre a reflexão e intervenção no processo 

de trabalho, com submissão às regras normativas contratuais das relações saúde-

trabalho. 

Estes dois conceitos, a Medicina do Trabalho e a Saúde Ocupacional, 

convivem e se complementam até os dias de hoje e, se por um lado representam 
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conquistas dos trabalhadores, por outro, ainda estão longe de se constituírem em 

práticas sociais efetivas (ANDRADE, 2009).  

No Brasil, a Constituição de 1988 considera a saúde como direito do cidadão 

e dever do Estado. A Lei Federal 8.080/1990(Lei Orgânica da Saúde) estabelece 

que a Saúde do Trabalhador é área de atuação do Sistema Único de Saúde, e não 

mais atribuição exclusiva do Ministério do Trabalho e Emprego ou do Ministério da 

Previdência Social. Institui o Sistema Único de Saúde sob um novo enfoque pautado 

na universalidade, integralidade, equidade e controle social. Nesse contexto, o foco 

da atenção à saúde no trabalho passa a se caracterizar por uma intensa 

multiplicidade disciplinar e temática, aproximando-se do modelo de Saúde do 

Trabalhador (MACHADO, 2005). 

Para Vasconcellos e Oliveira (2011, p. 40), a Saúde do trabalhador 

“transcende o direito trabalhista, previdenciário e demais direitos limitantes por 

efeitos específicos de contratos e invoca o direito à saúde no seu espectro irrestrito 

de cidadania plena”. É neste contexto de cidadania plena que o campo de saúde do 

Trabalhador “[...] constitui-se na vinculação permanente entre ação de saúde e ação 

política com os trabalhadores, como sujeitos e protagonistas da ação político-

institucional, inclusive na construção de conhecimentos e dos Instrumentos de 

Intervenção”. 

Para Tambellini (1987), o modelo de saúde do trabalhador, que 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”. 

Esta experiência, do Movimento Operário Italiano, tem sido a base conceitual para 

os movimentos sociais e acadêmicos no sentido de construir um novo conceito para 

a saúde no trabalho, colocando o trabalhador como agente de produção de saúde, a 

partir da transformação do seu processo de trabalho (ANDRADE, 2009).  

Atualmente, no Brasil, o que se observa é um processo de transição nos 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 (ANDRADE, 2009).  
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2.2.1 Marcos Regulatórios da Saúde do Trabalhador no Brasil: Setor Público e 

Setor Privado 

 

No Brasil, a legislação trabalhista, com o objetivo de proteção e manutenção 

da saúde do trabalhador, ocorre de forma tardia em relação aos países 

desenvolvidos. Pressionado pelas influências das transformações acontecidas na 

Europa em relação às normas de proteção ao trabalhador, a adesão do Brasil em 

participar como signatário da OIT e pelos movimentos operários aumentados com a 

emergência da industrialização, o governo brasileiro fez várias leis de regulação do 

trabalho no princípio do século XX. Mas estas abrangiam alguns poucos aspectos da 

questão trabalhista e menos ainda da questão previdenciária. A primeira lei, 

considerada de previdência social, foi a Elói Chaves, que deu início à abertura de 

várias outras caixas, com o objetivo de ajuda médica, aposentadoria e pensões, mas 

só davam cobertura aos trabalhadores de empresas de grandes centros. Em 1930, 

sob o governo de Getúlio Vargas, foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio, que, num contexto de divisão das atribuições dos órgãos do Estado, 

passou a responder pelas ações de Higiene do Trabalho dentro das fábricas. Em 

1937 foi promulgada a segunda Constituição Brasileira, que abrangia, pela primeira 

vez, questões trabalhistas, estabelecendo a carga horária diária de trabalho de oito 

horas, o direito a férias remuneradas e ao descanso semanal aos domingos. Em 

1939, foi criada a Justiça do Trabalho e, em 1943, instaurou-se a Consolidação das 

Leis Trabalhistas (CLT), regulação voltada ao interior das fábricas. Ela dispõe sobre 

normas de regulamentação do trabalho, visando a garantir os direitos e deveres do 

empregado e do empregador e a adequação dos processos de trabalho (LACAZ, 

2007).  

Cabe ressaltar que a regulação do trabalho e a proteção social no âmbito do 

setor público seguem uma trajetória diferente do setor privado. Enquanto no 

segundo, o marco de referência é a CLT, no setor público, o Estatuto dos 

Funcionários Públicos Civis da União, de 1939, foi o primeiro documento desse tipo 

estabelecido no Brasil. Em seguida, em 1940, foi criado o Instituto de Previdência e 

Assistência dos Servidores dos Estados (IPASE), com a intenção de ser um 

instrumento de proteção social para os funcionários públicos e suas famílias, 

instituindo um regime de benefícios de pensões, pecúlio e outras formas próprias de 
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seguro privado com opção de contribuir para obter financiamentos e complementar 

as pensões (ANDRADE, 2009). 

Para os trabalhadores celetistas, no âmbito da Previdência Social, foi criado, 

nos anos 60, o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), proveniente da 

unificação dos antigos IAPS das diferentes categorias profissionais. Posteriormente, 

o INPS foi substituído pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), que 

prevê, nos termos da Lei 8.213, de 24/07/1991, aposentadorias, pensões e 

benefícios por motivos de doença para os trabalhadores celetistas (SAMPAIO et al., 

2003). 

Neste processo de ampliação da regulação das relações de trabalho, são 

criadas em 1978, pela Portaria nº 3.214, de 08/06/1978 as 28 primeiras Normas 

Regulamentadoras (NRs), instrumento que regula as condições relativas à 

segurança e medicina do trabalho no Brasil. Entre elas, estão aquelas referentes aos 

Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 

(SESMT), à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), aos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI), ao Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional (PCSMO) e ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA). 

Entretanto, Oliveira e Vasconcelos (2000) salientam que, até o início dos 

anos 80, as políticas públicas relacionadas com a saúde no trabalho estavam sob a 

responsabilidade de áreas governamentais distintas, os Ministérios do Trabalho e da 

Previdência, e se caracterizavam pela proteção da saúde dos trabalhadores, de 

forma tutelada, considerando-os agentes passivos na relação saúde/trabalho. A 

preservação da saúde no trabalho era entendida como exigência contratual e não 

como direito pleno de cidadania. 

A Constituição Federal de 1988, ao garantir o atendimento integral e 

universal à saúde, contribui para a superação da dicotomia das legislações 

trabalhistas e previdenciárias, que até então atuavam como condutores 

hegemônicos das condições de vida e saúde no trabalho. Nesse contexto, são 

estabelecidas diretrizes da nova política nacional de saúde, que abrange a política 

nacional de saúde do trabalhador, no âmbito do SUS (ANDRADE, 2009).  

Para o setor privado, que é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), foram criados regulamentos e normas no sentido de monitorar e fiscalizar 

estas ações, embora ainda restritas à saúde ocupacional. No âmbito do setor 
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público, não houve uma regulamentação própria, o que dificulta e não assegura a 

implementação destas ações.   

Em 1990, substituindo o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, 

no bojo da nova Constituição, é criado o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis 

da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais - RJU, instituído no 

Governo Fernando Collor de Mello, pela Lei n.º 8.112, de 11/12/1990, que passa a 

regular as relações de trabalho no setor público.  Ao longo do tempo, foram 

acrescentadas emendas ao RJU que tratavam de medidas periciais, remuneratórias 

e compensatórias de exposição a risco e de seguridade social sem estabelecer, no 

entanto, parâmetros de melhoria das condições de trabalho e do ambiente. Não foi 

incluído em suas disposições o estabelecimento de padrões de exposição e 

avaliações para a redução ou eliminação dos riscos, organização de instâncias para 

efetuá-las e a participação dos servidores no processo de melhorias, a comunicação 

nem a necessidade de informações sobre as condições dos processos e ambientes 

de trabalho (ANDRADE, 2009). 

A Constituição de 1988, ao instituir o RJU, estabelece uma única forma de 

relação de trabalho no serviço público, criando um regime próprio, com ingresso na 

carreira através de concurso público. Inicia-se um novo período na história da 

administração pública que, no entanto, dura pouco, em função das pressões 

econômicas e políticas, nacionais e internacionais, que induziam a opções por 

políticas de governo orientadas para a diminuição do Estado e para a flexibilização 

das relações de trabalho, priorizando seu papel regulador em detrimento do seu 

papel executor, até então predominante. No bojo da Reforma Administrativa, iniciada 

pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, a Emenda Constitucional nº 19/1998, de 

10 de junho de 1998, altera o regime da administração pública que, entre outras 

mudanças, limita as despesas com pessoal, amplia as condições para contratação 

temporária, promove mudanças no regime previdenciário do servidor e abre a 

possibilidade de contratação de Organizações Sociais (OS), para a realização das 

atividades públicas inerentes ao Estado. Neste novo contexto de flexibilização das 

relações de trabalho, mais uma vez novas formas de contratação passam a ser 

utilizadas pelo setor público, inclusive a contratação de mão de obra, sob a forma de 

terceirização. Do ponto de vista da regulação, a diferenciação dos vínculos e a 

intermediação dos contratos colocam o trabalhador numa posição vulnerável na 

medida em que as negociações são feitas pelas empresas ou pelas OS diretamente 
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com os governos contratantes. Estes novos mecanismos fazem com que a gestão 

do trabalho no serviço público seja feita fora do âmbito de controle e ingerência 

direta do Estado sobre a força de trabalho e sobre o processo e as condições de 

trabalho, o que diminui o impacto das ações propostas pelo SIASS (MARTINS et al., 

2017). 

A constituição de 1988 traz conquistas sociais importantes, entre elas a 

criação do Sistema Único de Saúde (SUS) que universaliza o atendimento à saúde e 

o Regime Jurídico Único-RJU (Lei.8112/90) criando um novo arcabouço jurídico-

institucional para o serviço público. Até a Constituição de 1988, os mecanismos de 

proteção à saúde do trabalhador estavam limitados às normas reguladoras da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) sendo pautados pelo conceito de saúde 

ocupacional, com foco na preservação da força de trabalho com um campo de 

intervenção restrito às atividades de assistência e fiscalização: perícias médicas, 

exames periódicos e prevenção de riscos e de acidentes de trabalho. Para os 

servidores públicos não havia nenhum tipo de regulação e instrumentos de proteção 

à saúde. As primeiras medidas neste sentido surgem a partir do RJU e se traduzem 

em normas específicas de regulação, restritas às licenças médicas e aposentadorias 

por invalidez (MARTINS et al. ,2017). 

A execução das ações voltadas para a saúde do trabalhador torna-se 

atribuição do Sistema Único de Saúde, prescritas na Constituição Federal de 1988 e 

regulamentadas pela Lei Orgânica da Saúde (LOS). Além da Constituição Federal e 

da LOS, outros instrumentos orientam o desenvolvimento das ações neste campo, 

como a Portaria/MS nº 3.120/1998 e a Portaria/MS nº 3.908/1998, ambas do 

Ministério da Saúde, que tratam, respectivamente, da definição de procedimentos 

básicos para a vigilância em saúde do trabalhador e da prestação de serviços nesta 

área. A operacionalização das atividades deve ocorrer em todos os níveis 

(municipal, estadual e nacional), cada qual com sua responsabilidade e atribuição 

(OLIVEIRA, 2014). 

No âmbito das Políticas de Saúde, os princípios da integralidade, da 

universalidade, da equidade e da participação social, bases do SUS, fortalecem um 

novo modelo de saúde do trabalhador referenciado pelos conceitos de promoção, 

vigilância e participação em saúde, definidos como o conjunto de atividades que se 

destina, através das ações de vigilâncias epidemiológica e sanitária, à promoção e 

proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e à 
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reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos 

das condições de trabalho. Inclui ações de promoção, prevenção e assistência, a 

serem executadas de forma integrada com o objetivo do alcance da saúde integral 

do trabalhador, por meio de uma abordagem interdisciplinar e intersetorial. 

Pressupõe uma ação de articulação com ampla e efetiva participação de 

trabalhadores, técnicos e pesquisadores, instituições de ensino, representantes 

sindicais, serviços, sociedade civil e outros atores institucionais e sociais (MARTINS 

et. al., 2017). 

Para compreender o processo de mudança que se impôs ao Estado, a partir 

da Constituição de 1988, no sentido de reverter a lógica das políticas sociais até 

então seletivas e dirigidas para segmentos da população e que, a partir desse 

momento, passam a ter um caráter universal, de integralidade, equidade e 

hierarquizado, há a necessidade de analisar a sua estrutura e as práticas de seus 

agentes institucionais. Pressionados por uma agenda internacional, no Brasil, esta 

discussão aparece com força nas Conferências Nacionais de Saúde e na pauta dos 

movimentos sociais e dos trabalhadores, que passam a reivindicar uma política 

pública direcionada à saúde do trabalhador. Em 1993, é criado o Grupo Executivo 

Interministerial em Saúde do Trabalhador (GEISAT), com o objetivo de construir uma 

proposta para normalizar, regular e monitorar as relações de trabalho e saúde dos 

trabalhadores, incluindo os servidores públicos. As décadas de 1990 e 2000 vão se 

caracterizar por um período de intenso debate em torno da regulamentação e 

normatização da Saúde do Trabalhador no âmbito do SUS, debate este que culmina 

em 2011 com a Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho (PNSST), 

Decreto Lei nº 7.602, de 7 de dezembro de 2011, e em 2012 com a Política Nacional 

de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT). A PNSTT tem por finalidade 

definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados nas três 

esferas de gestão do SUS – federal, estadual e municipal, para o desenvolvimento 

das ações de atenção Integral à Saúde do Trabalhador, visando à promoção e à 

proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade decorrente 

dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos (FREIRE, PACHECO, 

2016).  

Mesmo passando por diversas instâncias democráticas através de diálogos 

envolvendo o Estado e seus diferentes setores e a sociedade civil, o texto final 
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dessas normativas deu pouca atenção à temática da vigilância em saúde, trabalho e 

ambiente( LEÃO, VASCONCELLOS, 2013).   

Paralelamente, mas influenciados por esse debate, foram realizados, no 

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG), discussões com a 

participação de diferentes instituições públicas federais, representantes de 

sindicatos e gestores visando à elaboração de uma política específica para os 

servidores públicos da União, considerando estes estarem submetidos a uma 

legislação própria e diferenciada. Em uma tentativa de estruturar e regulamentar um 

sistema de proteção social para os servidores públicos, o Ministério do Planejamento 

institui, em 2006, o Sistema de Saúde Ocupacional do Servidor Público (SISOSP). 

Dirigido inicialmente para os servidores públicos civis, a proposta era que o SISOSP 

cobrisse universalmente todos os trabalhadores em atividade no serviço público 

federal. Nessa etapa inicial, a proposta ainda estava alicerçada na concepção 

tradicional de saúde ocupacional. A experiência com os estados e os debates, 

suscitados nos diferentes fóruns de participação instituídos pelo novo modelo, 

levaram à reformulação e substituição do SISOSP pelo Subsistema Integrado de 

Atenção à Saúde do Trabalhador (SIASS). O SIASS avança de uma concepção 

restrita à saúde ocupacional para o conceito de Saúde do Trabalhador, definido 

como “[...] a expressão do poder dos trabalhadores de ter saúde e tomar em suas 

mãos o controle de suas próprias vidas, saúde e trabalho”. As relações trabalho-

saúde pressupõem interdisciplinaridade e participação dos trabalhadores como 

sujeitos ativos e centrais no planejamento e implementação das ações de 

transformação dos processos de trabalho (MARTINS et al., 2017 ).  

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. Estruturar as ações de saúde dos 

servidores públicos, junto à área de saúde da população, geralmente cria conflitos 

sobre competências e uso de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), que tem 

um caráter universal e não pode discriminar demanda nem recursos para grupos 

populacionais específicos. Não vincular saúde do servidor com a área de gestão de 

pessoas pode contribuir com a falta de compreensão da questão saúde do servidor 
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pelo gestor e reduzir a problemática a uma questão de assistência médica ou 

avaliação da capacidade laboral. No governo federal, a área responsável pela 

normatização e elaboração de políticas de saúde e segurança no trabalho público 

está organizada na Secretaria de Recursos Humanos, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, e integra a política de democratização das 

relações de trabalho (CARNEIRO, 2011). 

Cunha (2007) relata que, ao negar que servidores públicos estão adoecendo 

por múltiplas causas, incluindo aquelas relacionadas ao trabalho, a administração 

pública retroalimenta o processo de adoecimento/afastamento e negligencia a 

atenção à saúde desses trabalhadores. Essa conjuntura é apresentada pelo 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) no documento de criação 

do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS): 

 

[...] 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 […] 
(BRASIL, 2009).  

 

Todo esse cenário determinou a estruturação e implementação da Política 

de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal (PASS) e 

ratifica as considerações de Freitas e Mandú (2010) de que as políticas de saúde se 

constituem como formas de intervenção do Estado, construídas a partir de diferentes 

propósitos, consensos e dissensos de e entre grupos sociais e refletem um dado 

momento histórico da sociedade, suas relações, interesses, conflitos e projetos.  

 

2.3 POLÍTICA DE ATENÇÃO À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO DO 

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (PASS) 

 

A necessidade de responder por ações em saúde e segurança do trabalho 

do servidor público federal propiciou com que os Ministérios e os demais órgãos que 

compõem o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) tratassem 

as questões referentes à saúde e segurança conforme os seus próprios 

entendimentos. Alguns órgãos estruturaram serviços de excelência em saúde, com 

ações nas áreas de assistência, perícia e promoção, realizando exames médicos 
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periódicos; outros não desenvolveram nenhuma ação na área de saúde do servidor, 

nem sequer possibilitaram o acesso às juntas médicas para a concessão de direitos. 

Com o passar dos anos, foram estabelecidas ações em saúde com recursos 

financeiros, estruturas físicas e organizacionais e critérios periciais bastante 

diferenciados, com potencialidades e dificuldades desconhecidas pelo conjunto da 

Administração Pública. Distorções foram consolidadas, como a concessão do 

benefício relacionado à saúde suplementar – enquanto alguns órgãos custeavam 

valores expressivos de planos especiais de saúde, outros servidores não tinham 

acesso a nenhum valor. Por outro lado, a inexistência de um sistema de informações 

que notificasse os agravos à saúde – licenças médicas, acidentes de trabalho, 

aposentadorias por invalidez e readaptações funcionais – impossibilitou a 

construção do perfil de adoecimento dos servidores públicos e dificultou o real 

dimensionamento das questões relacionadas à saúde do servidor (BRASIL, 2010a). 

Fizeram-se necessárias modificações rápidas e profundas nas formas de 

gestão praticadas por agentes públicos. Tais transformações ganharam forma nos 

processos de reestruturação de cargos, na utilização de modelos inovadores para 

avaliação de desempenho, na prática de remuneração variável em empresas 

públicas, entre outros. Nesse sentido, um aspecto relevante das novas formas de 

gestão diz respeito à preocupação do Estado com a saúde de seus servidores, 

especialmente após a implantação da Política de Assistência à Saúde do Servidor 

(PASS). Tal política contempla os eixos de Promoção e Vigilância à Saúde, 

Assistência e Perícia. Além disso, é destacado que as ações a serem desenvolvidas 

devem ser pautadas pela Epidemiologia, trabalho multidisciplinar, diálogo entre os 

três eixos e avaliação dos ambientes e relações de trabalho (FERREIRA, 2010). 

Antes da constituição dessa política, não havia instrumentos normativos que 

subsidiassem o planejamento de um sistema integrado que garantisse assistência à 

saúde do servidor público federal. 

A partir de dezembro de 2007, se estabelece o compromisso de construir e 

implantar, de forma compartilhada, uma Política de Atenção à Saúde e Segurança 

do Trabalho do Servidor Público Federal, sustentada por um sistema de informação 

em saúde do servidor, uma sólida base legal, uma rede de unidades e serviços e a 

garantia de recursos financeiros específicos para a implementação de ações e 

projetos. Movimento que deu consequência à criação do Subsistema Integrado de 

Atenção à Saúde do Servidor (SIASS) (BRASIL, 2008). O SIASS foi planejado e 
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instituído pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, sendo 

regulamentado pelo Decreto de nº 6.833, de 2009. É um sistema estruturante de 

gestão de pessoas que tem a finalidade de articular os recursos existentes e propor 

medidas para a implementação das ações da PASS. 

O MPOG promoveu em 2008 o I Encontro Nacional de Atenção à Saúde do 

Servidor (ENASS), em Brasília, com a proposta de discutir as bases de uma nova 

política de atenção à saúde e segurança do trabalho do servidor Público Federal. O 

evento contou com a participação de 583 servidores públicos federais representando 

órgãos dos estados e do DF, além de sindicatos e associações (MARTINS et al.,  

2017).  

As conclusões foram sistematizadas em relatório, e os destaques foram: 

implementação de uma política única em nível nacional para o servidor público, 

estabelecimento de regras com equidade para todos, capacitação permanente para 

a equipe de saúde do trabalhador, articulação e integração das equipes de trabalho 

em saúde do trabalhador (comunicação), garantia de recursos orçamentários para 

as ações, conscientização dos gestores na implementação e desenvolvimento da 

política (FREIRE, PACHECO, 2016).   

Os três Enass posteriores (2009, 2010 e 2012) e encontros temáticos 

objetivaram trocar experiências e iniciar a consolidação do SIASS, de seu sistema 

informatizado denominado SIAPE - Saúde, uniformizando conceitos e 

conhecimentos. Historicamente, o Rio de Janeiro mantém o maior número de 

servidores públicos do poder executivo federal, o que justificou uma estruturação 

própria. O Estado do Rio de Janeiro tem se destacado no processo de construção e 

implementação do SIASS. A criação, em 2009, de um Fórum Permanente da Saúde 

do Trabalhador do Rio de Janeiro, com representantes das instituições públicas 

federais e dos trabalhadores, se constituiu em uma referência para o processo de 

construção e implementação do SIASS. Para os gestores do Departamento de 

Normas e Benefícios do Servidor (DENOB/MPOG), o RJ pode ser considerado um 

exemplo, onde a proposta vem sendo implementada de forma coletiva e participativa 

(MARTINS et al., 2017). 

Para a PASS/SIASS, o estado teve um papel significativo e pioneiro, 

protagonizado desde 2007 pela Fiocruz e apoiado pelo MPOG; sendo assim, 

inovador na criação e implantação de um Grupo de Trabalho (GT) permanente 

interinstitucional de discussão e diretrizes básicas, que contemplaram: organização 
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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 (FREIRE, PACHECO, 2016). 

Em 2009, já oficializado o SIASS, constituiu-se novo grupo denominado GT 

22, com as representações já existentes e incorporando outras. Em 2010 o grupo 

produziu relatório revelando serviços incipientes, instalações precárias, equipes 

inadequadas quantitativa e qualitativamente, ações pontuais de promoção e 

vigilância com viés assistencial, e menos da metade dos serviços com ações 

periciais (ANDRADE, CARVALHO, 2012).   

O diagnóstico contribuiu para ampliação da participação, que ocorreu no 

emblemático Fórum SIASS RJ de novembro de 2011, na Universidade Rural do Rio 

de Janeiro (UFRRJ), constituindo-se, assim, um grupo denominado Fórum 

Permanente de Profissionais de Saúde do Trabalhador das Instituições Federais 

(Fórum do SIASS-RJ), com manutenção de agenda interinstitucional regular e 

construção de um fórum anual ampliado. Em outubro de 2012, o II Fórum na 

Universidade Federal Fluminense debateu detalhadamente a implantação da Rede 

SIASS no RJ. Já o III Fórum, na UFRJ, em outubro de 2013, trouxe atualização 

diagnóstica das Unidades SIASS e construção de propostas com encaminhamentos 

ao MPOG. O IV Fórum ocorreu em 2014 na Fiocruz, com palestras temáticas e 

minicursos. A representação do MPOG/DESAP esteve ausente nos dois últimos 

fóruns apesar de convidada oficialmente; as reivindicações da plenária foram 

sistematizadas e encaminhadas por comissão oficial ao MPOG/DESAP. O V Fórum 

se realizou em novembro de 2015, no Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), no 

Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET), com a presença do MPOG 

(FREIRE, PACHECO, 2016). 

Os Fóruns do SIASS emergem como espaço estratégico mais adequado 

para a identificação e superação dos entraves e o fortalecimento do campo da saúde 

do trabalhador. Esse espaço conforma uma verdadeira rede de discussão e atuação 

entre todos os atuantes no momento. O fórum [...] possui um potencial fecundo, não 

perdendo de vista a atenção à saúde no SIASS nem o desafio da linha conceitual da 

Saúde do Trabalhador. O Fórum Permanente do Rio de Janeiro foi criado em 2009 e 

vem se reunindo mensalmente, sendo sediado pelas instituições participantes, com 

uma agenda de discussões de cunho técnico e político, relacionada à saúde dos 

servidores e ao SIASS. E, percebendo a necessidade de maior integração 
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interinstitucional e com o intuito de resgatar o processo de participação coletiva dos 

trabalhadores do Serviço Público Federal, o Fórum Permanente do RJ vem 

realizando encontros regionais anuais, desde 2011 (FREIRE, PACHECO, 2016). O 

Quadro 1 traz uma síntese dos Fóruns anuais ocorridos até então.  

 

Quadro 1 - Síntese dos Fóruns anuais do SIASS/RJ (2011, 2012, 2013, 2014, 2015) 

Encontros Datas Instituição 
anfitriã 

Temas Recomendações 

I Fórum 
SIASS RJ 

 

27/10/2011 

Universidade 
Federal Rural 

do RJ 
(UFRRJ) 

Os caminhos da 
Política de Atenção à 
Saúde do Servidor: 
Avanços e desafios 

Maior comprometimento 
do nível de Gestão 
Central com as ações do 
SIASS. 

 

I Fórum 
SIASS RJ 

 

30/10/2012 

Universidade 
Federal 

Fluminense 
(UFF) 

Qualidade de Vida no 
trabalho dos 
servidores federais 

Apoio para 
implementação da PASS 
no que tange a barreiras 
físicas, estruturais, 
recursos humanos e 
incentivo à gestão local. 

 

III Fórum 
SIASS RJ 

 

29 e 
30/10/2013 

Universidade 
Federal do 

Rio de 
Janeiro 
((UFRJ) 

Fortalecimento e 
Inovação da 
Promoção da saúde 
no SIASS: integrando 
Promoção, Vigilância 
e Perícia 

Aprimoramento do Siape 
Saúde. 
 

Integração e intercâmbio 
entre as unidades 
SIASS. 

 

 

 

IV Fórum 
SIASS RJ 

 

 

03 e 
04/11/2014 

 

 

Fundação 
Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ) 

A construção da 
integralidade da 
saúde do servidor no 
SIASS 

Capacitação e educação 
continuada das equipes 
interdisciplinares das 
Unidades SIASS; 
 

Continuidade dos 
Encontros Nacionais de 
Atenção à Saúde do 
Servidor (ENASS); 

 

 

V Fórum 
SIASS RJ 

 

11 e 
12/11/2015 

Instituto 
Federal de 
Educação 
Ciência e 

Tecnologia do 
RJ (IFRJ) 

O momento brasileiro 
da Saúde do 
trabalhador 

Investimento nas ações 
de atenção á saúde 
mental; 

Criação de um canal 
direto das unidades ao 
órgão gestor central de 
comunicação. 

Fonte: Martins et al. (2016, p. 1435) 
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O SIASS está embasado em três eixos: Promoção e Vigilância em Saúde, 

Perícia em Saúde e Assistência. As ações propõem gestão com base em 

informação, inter-relação entre os eixos, equipes multidisciplinares e avaliações dos 

ambientes e das relações de trabalho locais. Tal contexto pode ser favorável à 

construção de novo paradigma da relação entre saúde e trabalho no serviço público 

brasileiro (CAVALCANTI, OLIVAR, 2011). 

Além dos três grandes eixos, o SIASS prevê o Portal do SIASS com o 

objetivo de integrar e divulgar ações, legislações, dicas de saúde, notícias, artigos, 

eventos e toda informação que for necessária para fortalecimento da construção 

coletiva, que é essa nova Política de Atenção à Saúde do Servidor. Os principais 

desafios, para garantir a efetividade da PASS e do SIASS, são: a uniformização de 

procedimentos, a transparência dos critérios técnicos, a agilidade administrativa, a 

racionalidade de recursos e o apoio multiprofissional na constituição das equipes. 

Tais dificuldades precisam ser discutidas para que o SIASS proporcione coerência 

às ações e um impacto positivo na saúde dos trabalhadores. Os três eixos de 

atuação do SIASS são apresentados no artigo terceiro do referido decreto. 

 

I. Assistência à saúde: ações que visem à prevenção, à detecção precoce e 
ao tratamento de doenças e, ainda, à 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.  

 

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 (BRASIL, 
2009). 

 
A instituição da PASS foi efetivada a partir de marcos legais que introduziram, 

ao longo do tempo, as diretrizes para as ações de atenção à saúde do servidor, 

conforme o Quadro 2 a seguir, ordenado por ordem cronológica de publicação: 
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Quadro 2 - Documentos legais e institucionais sobre a implantação da Pass 

 

15 de 
setembro de 

2009 

Portaria Normativa n° 4, que estabelece orientações para aplicação do 
Decreto n°. 6856 que trata dos exames médicos periódicos. 

 

Portaria n° 5, que estabelece orientações básicas sobre os procedimentos 
mínimos para realização de Acordos de Cooperação Técnica para criação 
das Unidades SIASS. Revogada pela Portaria SRH n° 2, de 22 de março de 
2010. 

09 de 
novembro de 

2009 

Decreto de n°. 7003, que regulamenta a licença para tratamento de saúde 
do servidor (Arts. 202 e 205). 

23 de 
fevereiro de 

2010 

Orientação Normativa SRH/MP n° 3 que estabelece orientação sobre 
aplicação do Decreto de n° 7003. 

 

22 de março 
de 2010 

Portaria Normativa SRH n°2 que estabelece orientações básicas sobre os 
procedimentos mínimos para realização de acordos de Cooperação Técnica 
para criação das Unidades SIASS. Revogada pela Portaria n° 1397 
SEGEP/MPOG, de 10 de agosto de 2012. 

07 de maio 
de 2010 

Portaria Normativa SRH n° 03, que estabelece orientações normativas sobre 
a Norma Operacional de Saúde do Servidor (NOSS). 

 

21 de junho 
de 2010 

Lei n°. 12269, que estabelece o exercício de servidores de cargos efetivos 
no SIASS, sem alteração de vencimentos e benefícios de lotação. 

 

10 de agosto 
de 2012 

Portaria n° 1397 SEGEP/MPOG, que estabelece orientações básicas sobre 
os procedimentos mínimos para realização de Acordos de Cooperação 
Técnica para criação das Unidades SIASS. Revoga a Portaria SRH n° 2, de 
22 de março de 2010. 

06 de 
outubro de 

2012 

Portaria SEGEP nº 06, que institui diretrizes gerais em saúde bucal para a 
promoção de saúde do servidor público federal. 

  

25 de março 
de 2013 

Orientação Normativa SRH/MP n° 03, que institui as diretrizes gerais para a 
promoção da saúde do servidor público federal. 

 

Fonte: Araújo (2014, p. 63) 

 
É notório que as ações foram introduzidas aos poucos e ainda o são, sendo 

que as ações de promoção só tiveram suas diretrizes divulgadas no ano de 2013, 

após quatro anos de instituição do SIASS. 
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2.3.1 Assistência à saúde 

 

Definida como um dos eixos de ação da PASS, a assistência à saúde é 

conceituada como a provisão de recursos voltados para a manutenção do estado de 

saúde, com a finalidade de manter ou restabelecer a saúde e, ou minimizar os danos 

decorrentes de enfermidades ou acidentes (NUNES, 2013). 

Segundo Ferreira (2014), a assistência à saúde consiste em ações que 

visem à prevenção a agravos, a promoção da saúde, a detecção precoce e o 

tratamento de doenças, a assistência terapêutica e a reabilitação da saúde. 

Compreende-se a prevenção a agravos como a ação antecipada que objetiva evitar 

danos ou agravos à saúde do servidor em decorrência de fatores comportamentais e 

hábitos de vida, do ambiente e, ou do processo de trabalho.  

Nesta perspectiva, esta Política preconiza que, para responder de forma 

eficaz a essa demanda, faz-se necessária a existência de serviços articulados em 

rede, com suporte laboratorial e hospitalar (BRASIL, 2010a). 

A Lei 8.112/1990 dispõe, no artigo 230, sobre esse eixo da PASS ao prever 

que: 

 

[...] a assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família 
compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e 
farmacêutica, terá como diretriz básica o implemento de ações preventivas 
voltadas para a promoção da saúde e será prestada 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 parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou 
inativo, e seus dependentes ou pensionistas com planos ou seguros 
privados de assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento. 
(Redação dada pela Lei nº 11.302 de 2006) […] (BRASIL, 2009) 

 

Para atender ao disposto no referido artigo, o governo federal decidiu investir 

na gestão do benefício da saúde suplementar, auxílio compartilhado entre a 

Administração Pública e o servidor, além do SUS, que é ofertado a todos os 

cidadãos brasileiros (BRASIL, 2010a). Esse benefício é regido pelo Decreto nº 

4.978, de 03/02/2004 e pela Portaria Normativa SRH nº 5, de 11/10/2010, que 

estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da 

Administração Federal (SIPEC) sobre a assistência à saúde suplementar do servidor 

ativo, inativo, seus dependentes e pensionistas (BRASIL, 2010a). 
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A proposta dessa Política é a universalização da oferta desse benefício para 

todos os servidores federais. Para atender a tal propósito, esse benefício foi 

transformado em despesa orçamentária obrigatória e tornou-se equânime, de forma 

que os servidores com menores salários e mais idosos recebem um per capita maior 

do governo do que aqueles com maiores salários e mais jovens. Esses valores são 

estabelecidos pelo MPOG (CARNEIRO, 2011). 

O servidor ativo, inativo e o pensionista poderão requerer o auxílio de caráter 

indenizatório, realizado mediante ressarcimento, por beneficiário, ainda que o órgão 

ou entidade ofereça assistência direta ou por convênio de autogestão, desde que 

comprovada a contratação particular de plano de assistência à saúde suplementar 

que atenda às exigências contidas no termo de referência básico. O auxílio poderá 

também ser requerido para cobrir despesas com planos de assistência odontológica, 

observadas as regras contidas na Portaria (BRASIL, 2010a). 

Segundo Zanin (2015), no que se refere à assistência à saúde do servidor, a 

política adotada pelo Governo Federal consistiu na adoção de parcerias público-

privadas. As expressões mais acentuadas dessa política foram a concessão do per 

capita, uma retribuição feita pelo Estado apenas aos servidores que se associarem a 

planos de saúde complementar privados, e a previdência complementar via 

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público da União 

(FUNPRESP), na qual a aposentadoria dos servidores a partir de 2013 será 

regulada por aplicações em fundos de pensão vinculados à Bolsa de Valores, sem 

nenhuma garantia efetiva de proteção social. 

Quanto aos atuais serviços de assistência médica isolados, existentes em 

alguns órgãos, a previsão é de mantê-los de forma residual, desestimulando a 

criação de novos serviços e possibilitando a integração desses à rede do SIASS 

(BRASIL, 2010a). 

 

2.3.2 Perícia em saúde 

 

A avaliação da capacidade laborativa dos servidores federais tomou nova 

dimensão com o conceito de perícia em saúde, ao transcender os limites do campo 

da medicina e envolver outros conhecimentos da área da saúde, ao separar a 

concessão administrativa da avaliação pericial, restringindo, assim, a perícia 

documental (CARNEIRO, 2011).  
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A perícia oficial em saúde é a ação médica ou odontológica com o objetivo 

de avaliar o estado de saúde do servidor para o exercício de suas atividades 

laborais. O modelo empregado de avaliação da capacidade laborativa 

(compreendida aqui como a condição física e mental para o exercício de atividade 

produtiva, a qual não implica ausência de doença ou lesão) busca aproximar a 

perícia da realidade e do cenário do mundo do trabalho no qual vive o servidor 

público federal, promovendo isonomia e segurança, princípios indispensáveis para a 

perícia médica. Tem, ainda, o intuito de alinhar as práticas dos profissionais peritos 

em todo o Brasil, por meio do Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor 

Público Federal. Este se configura como um importante instrumento de referência 

para auxiliar a interpretação da legislação no momento das decisões periciais, 

reafirmando as relações éticas no ato pericial, do sigilo profissional, de ações 

transdisciplinares e, sobretudo, do respeito e da humanização nas relações entre 

administração, perito, assistente e servidor (FERREIRA, 2014).  

A avaliação pericial dos servidores e seus dependentes legais é o ato 

administrativo imprescindível nos processos de licença por motivo de saúde, 

aposentadoria por invalidez, readaptação, reabilitação funcional, nexo de acidente, 

doença profissional e doença relacionada ao trabalho, entre outros previstos na 

legislação. Consiste na avaliação técnica de questões relacionadas à saúde e à 

capacidade e incapacidade laboral, realizada na presença do servidor por médico ou 

cirurgião-dentista formalmente designado. O que importa na análise do perito oficial 

em saúde é a repercussão da doença no desempenho das atribuições do cargo. A 

análise da capacidade laboral do servidor frente a uma doença ou enfermidade 

requer competência técnica, habilidade ao olhar para o estado geral do servidor, 

noções de epidemiologia, conhecimentos da relação saúde e trabalho e 

urbanidade/habilidade. 

A perícia deve estar integrada a outras ações que visem à recuperação da 

saúde do servidor e o seu retorno ao trabalho. A perícia oficial em saúde 

compreende duas modalidades: 1) Junta Oficial em Saúde: perícia oficial em saúde 

realizada por grupo de três médicos ou de três cirurgiões-dentistas; e 2) Perícia 

Oficial Singular em Saúde: perícia oficial em saúde realizada por apenas um médico 

ou um cirurgião-dentista. A perícia oficial em saúde produz informações para 

fundamentar as decisões da administração (FERREIRA, 2014).  
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Todos os profissionais da área de saúde e segurança no trabalho poderão 

contribuir para a avaliação pericial com pareceres técnicos específicos de sua área 

de atuação, compondo uma equipe multiprofissional. Além disso, são atribuições 

também dessa equipe: 1) propor capacitação e atualização de profissionais em 

perícia; 2) avaliar do ponto de vista social e psicológico os servidores que 

apresentem problemas de relacionamento no local de trabalho, assim como o 

absenteísmo ou o presenteísmo não justificado, buscando intervir por meio de 

soluções dialogadas; 3) avaliar os candidatos aprovados em concurso público 

quanto às aptidões para o exercício do cargo, função ou emprego, caracterização de 

deficiência física e sugestões de lotação, quando necessário; 4) acompanhar o 

tratamento de saúde do servidor ou de pessoa de sua família, quando necessário e 

indicado pela perícia; 5) promover a integração da equipe pericial com ações de 

vigilância e com programas de promoção à saúde e prevenção de doenças; 6) 

acompanhar o cumprimento das recomendações em caso de restrição de atividades; 

7) orientar os gestores na adequação do ambiente e do processo de trabalho; 8) 

realizar visitas técnicas domiciliares e nos locais de trabalho, possibilitando maior 

entendimento do contexto pessoal e social.  

As iniciativas da PASS nessa área visam à uniformização de procedimentos,  

transparência dos critérios técnicos, eficiência administrativa, humanização no 

atendimento, racionalidade de recursos, ao apoio multidisciplinar e às relações com 

as áreas da assistência e da promoção à saúde (FERREIRA, 2014). 

A informatização da perícia, com a introdução do prontuário eletrônico 

subsidiado por protocolos técnicos, com parâmetros mínimos de dias para a 

concessão de licenças e critérios para as aposentadorias por invalidez, acoplados 

ao sistema de informações, possibilita transparência e uniformização das perícias 

oficiais em saúde (BRASIL, 2010b). 

Segundo Cunha (2007), a compreensão do absenteísmo é importante para a 

administração pública, como um dos subsídios para a implantação de ações de 

promoção e prevenção da saúde nos locais de trabalho, redução das taxas de 

morbimortalidade, recuperação da saúde, retorno mais breve possível ao trabalho e, 

consequentemente, redução das taxas desse fenômeno. 

Gasparini, Barreto e Assunção (2005) afirmam que, embora os dados sobre 

afastamentos por licença médica e, ou odontológica não expliquem a real dimensão 
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do problema de saúde de uma categoria profissional, eles indicam as situações que 

merecem maior aprofundamento e análise. 

O Manual de Perícia Oficial em Saúde, elaborado em um processo coletivo, 

fundamenta os conceitos e princípios da perícia oficial em saúde, orienta quanto aos 

procedimentos, traz modelos de laudos, fornece a legislação pertinente e apresenta 

os parâmetros técnicos de afastamentos por motivo de doença. 

O prontuário eletrônico, o manual de perícia, a edição do decreto que 

normatiza as licenças por motivo de saúde e a capacitação da equipe técnica 

possibilitam a construção de um novo padrão da avaliação da capacidade laborativa 

dos servidores públicos federais. 

 

2.3.3 Vigilância e promoção 

 

Desenvolver políticas articuladas de Promoção à Saúde do Servidor, que 

alterem ambientes e processos de trabalho e produzam impactos positivos sobre a 

saúde dos servidores federais, constitui o principal desafio de interesse da Política 

de Atenção à Saúde e Segurança no trabalho público federal. As ações de 

promoção saúde na administração pública federal visam a intervir no processo de 

adoecimento em seus aspectos individuais e em suas relações coletivas no 

ambiente de trabalho.  

Objetiva-se a melhoria da qualidade de vida no trabalho, o incentivo ao 

desenvolvimento de atitudes e comportamentos que contribuam para a proteção da 

saúde, assim como propiciar o aumento da solidariedade, o compartilhamento de 

responsabilidades entre a administração pública federal, os gestores e os 

servidores, com estímulo à participação ativa dos servidores nos processos que 

impliquem a sua saúde.  

Denomina-se vigilância em saúde do servidor 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 que tem por objetivo planejar, implantar e avaliar 

intervenções que reduzam os riscos ou agravos à saúde (CARNEIRO, 2011). 

Entende-se por promoção de saúde, as ações que, voltadas para a melhoria 

dos ambientes, da organização, do processo, das condições e relações de trabalho 

favoreçam a ampliação do conhecimento, o desenvolvimento de práticas de gestão, 
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de atitudes e de comportamentos que contribuam para a proteção da saúde no local 

de trabalho no âmbito individual e coletivo (FERREIRA, 2014). 

Considera-se que a vigilância em saúde do servidor é um dos principais 

instrumentos capazes de proporcionar a melhoria dos ambientes e dos processos de 

trabalho, contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade de vida no trabalho e, 

por conseguinte, promovendo a saúde do servidor. As ações de vigilância e de 

promoção à saúde propostas na PASS fundamentam-se no conhecimento 

multidisciplinar e na participação dos servidores em todas as fases do processo de 

intervenção nos ambientes, para melhor entender a relação saúde – trabalho. As 

iniciativas são:  

 

 A Norma Operacional de Saúde do Servidor - NOSS, instituída pela 
Portaria Normativa SRH nº 03, de 07 de maio de 2010, que define as 
diretrizes gerais para orientar as equipes de vigilância dos órgãos 
federais na avaliação e intervenção nos ambientes e processos de 
trabalho e na realização das ações de promoção à saúde do servidor 
público federal. 

 

 O exame médico periódico, instituído pelo artigo 206-A da Lei nº 8.112, 
de 1990 e regulamentado pelo Decreto nº 6.856/2009, 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.  A avaliação baseia-se nos 
fatores de riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, mecânicos e 
psicossociais a que estão expostos os servidores nas diversas 
atividades exercidas. A realização dos exames médicos possibilita a 
consolidação de informações para o perfil epidemiológico dos servidores 
federais.  

 

 Os Princípios, Diretrizes e Ações em Saúde Mental, instituídos pela 
Portaria SRH nº 1.261, de 04 de maio de 2010, visam oferecer aos 
servidores públicos federais, em particular profissionais de saúde e 
gestores de pessoas, um conjunto de parâmetros e diretrizes para 
nortear a elaboração de projetos e a consecução de ações de atenção à 
saúde mental. 

 

 A criação de uma rede que articule os projetos de promoção à saúde e 
de qualidade de vida, que sejam compatíveis com os conceitos, 
princípios e diretrizes da PASS, possibilita a articulação de ações 
isoladas e pontuais em projetos coletivos enriquecidos por experiências, 
que estimulem a participação dos servidores e envolvam gestores 
públicos. 
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 A organização de comissões de saúde do servidor por local de trabalho, 
em processo de regulamentação, possibilitará ainda 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. 

 

Os exames médicos periódicos, a norma operacional de saúde do servidor, 

a política de saúde mental, a rede de projetos de qualidade de vida e a criação das 

Comissões Internas de Saúde do Servidor por local de trabalho (CISSP) constituem 

iniciativas para promover a saúde do servidor (BRASIL, 2010a). 

Assunção (2012) afirma que a promoção da saúde consiste em proporcionar 

às populações os meios necessários para melhorar a saúde e para exercer um 

maior controle sobre ela. Trata-se de uma visão integral da saúde e de sua relação 

com os determinantes sociais, entre eles, o trabalho. Para essa autora, promoção da 

saúde no local de trabalho faz parte do esforço combinado, apesar de tenso, entre 

governo, trabalhadores e sociedade para melhorar a saúde e o bem-estar dos 

trabalhadores. 

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. É resultado de um processo de discussão, encontros e 

oficinas, com 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). Tem como finalidade 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. 

A implementação de ações de vigilância e de promoção à saúde do servidor, 

por parte dos órgãos da Administração Pública Federal (APF), deve se embasar nas 

orientações e diretrizes definidas pela Norma Operacional de Saúde do Servidor 

(NOSS). Esta Norma estabelece que o planejamento, a operacionalização e a 

avaliação das ações de vigilância e de promoção à saúde devem se fundamentar no 

uso de informações epidemiológicas, no conhecimento transdisciplinar para 

entender a relação saúde/trabalho e na participação dos servidores em todas as 

fases do processo de intervenção nos ambientes de trabalho (BRASIL, 2010a). 
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A NOSS ainda preconiza que a vigilância e a promoção à saúde devem 

contemplar todos que trabalham nas instituições públicas federais e ser planejadas e 

executadas pelos órgãos e entidades da APF, segundo as prioridades e 

necessidades dos servidores de cada estado ou região, valendo-se do sistema de 

referência e contrarreferência (BRASIL, 2010a). 

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. 

 

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 contrarreferência.  

 

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. Cogestão: compartilhamento do poder entre os diferentes atores sociais 
que participam e, ou integram o processo.   
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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 
(BRASIL, 2010a). 

 

Ainda considerando as diretrizes definidas pela NOSS, ressalta-se a 

recomendação de que os órgãos públicos federais ou as Unidades de Referência do 

SIASS promovam o repasse de informações aos servidores, sobretudo aquelas 

referentes aos riscos e aos resultados de pesquisa a respeito da saúde, 

privilegiando a implantação de canais de comunicação interna e a articulação de 

diferentes áreas, setores e poderes do Estado, para atendimento às necessidades 

da saúde do servidor. Nesse contexto, cabe destacar que risco é entendido como 

“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” (BRASIL, 2010a). 

A verificação da presença ou ausência de risco deve-se dar mediante a 

avaliação dos ambientes e processos de trabalho, que deve considerar todas as 

situações de risco presentes no ambiente de trabalho que possam comprometer a 

saúde dos servidores. Os instrumentos usados nessa avaliação devem ser 

adequados à realidade local e definidos pela equipe de vigilância. Para a realização 

de avaliações ambientais de agentes físicos, químicos e biológicos, devem-se adotar 

como referência os critérios técnicos, bem como as normas de promoção e proteção 

à saúde e segurança do servidor (BRASIL, 2010a). 

O artigo 68 da Lei 8.112/1990 prevê o pagamento do adicional ocupacional 

para os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em 
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contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida. Esse 

adicional tem caráter transitório, ou seja, o servidor fará jus a ele enquanto durar a 

exposição (BRASIL, 1990). A caracterização e justificativa para concessão de 

adicionais ocupacionais dar-se-á por meio de laudo técnico elaborado com base nos 

limites de tolerância mensurados nos termos das Normas Regulamentadoras nºs. 15 

e 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, quando houver exposição permanente ou 

habitual a agentes físicos, químicos ou biológicos (BRASIL, 2013). 

A orientação Normativa nº 06, de 18/03/2013, ainda estabelece que o 

pagamento do adicional por trabalhos com raios-X ou substâncias radioativas 

somente poderá ser concedido aos servidores que operem direta, obrigatória e 

habitualmente, junto às fontes de irradiação por um período mínimo de 12 horas 

semanais, como parte integrante das atribuições do cargo ou função. Esses 

servidores devem possuir conhecimentos especializados de radiologia diagnóstica 

ou terapêutica comprovados por diplomas ou certificados expedidos por 

estabelecimentos oficiais ou reconhecidos por órgãos de ensino competentes. Outra 

exigência é que tenham sido designados por Portaria do dirigente do órgão onde 

tenham exercício para operar direta e habitualmente com raios-X ou substâncias 

radioativas e exerçam suas atividades em área controlada (BRASIL, 2013). 

Os Exames Médicos Periódicos, conforme disposto no art. 206-A da Lei 

8.112/1990, são parte integrante da Política de Atenção à Saúde e Segurança do 

Trabalho do Servidor Público Federal e integra um conjunto de avaliações 

necessárias ao acompanhamento da saúde dos servidores. Estes exames 

objetivam, prioritariamente, a preservação da saúde, a partir da avaliação médica e 

a detecção precoce dos agravos, relacionados ou não ao trabalho, por meio de 

exames clínicos, avaliações laboratoriais e de imagens, baseados nos fatores de 

riscos aos quais os servidores poderão estar expostos no exercício das diversas 

atividades no serviço público federal.  

As informações dos exames médicos periódicos comporão o perfil 

epidemiológico dos servidores públicos federais e são de grande importância para 

subsidiar o desenvolvimento de ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, 

bem como de ações de vigilância aos ambientes e processos de trabalho. Essas 

informações, preservado o sigilo, serão sistematizadas no Sistema Integrado de 

Administração de Recursos Humanos (SIAPE), no Módulo de Exames Médicos 

Periódicos. O intervalo de tempo para realização destes exames é estipulado pelo 
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Decreto nº. 6.856/2009, sendo bienal, para servidores com idade entre 18 e 45 anos; 

anual para quem tem idade acima de 45 anos; e semestral para os servidores que 

operam com raios X ou substâncias radioativas. O Decreto ainda prevê que esses 

exames serão realizados anualmente ou em intervalos menores para os servidores 

que estão expostos a riscos que possam implicar o desencadeamento ou 

agravamento de doença ocupacional ou profissional e para os portadores de 

doenças crônicas. O rol de procedimentos a serem realizados envolve avaliação 

clínica, exames laboratoriais, citologia oncótica para mulheres, exame oftalmológico 

para servidores com mais de 45 anos de idade, dosagem do Antígeno Prostático 

Específico (PSA) para homens com mais de 50 anos e mamografia para mulheres 

acima de 50 anos. Também poderão ser feitos exames complementares para 

servidores que trabalham em ambientes insalubres. As orientações descritas na 

Portaria Normativa nº 4, de 15/09/2009, definiam que o planejamento e execução 

dos exames periódicos de saúde para os servidores ficariam a critério de cada órgão 

e poderiam ser prestados pelo mesmo, ou por convênio com outra instituição pública 

federal e, ou mediante convênios com operadoras de plano de assistência à saúde 

(BRASIL, 2009). 

Outra iniciativa, para o acompanhamento à saúde dos servidores, é a 

criação de comissões locais de saúde do servidor, em processo de regulamentação 

pelo governo desde 2010. A Comissão Interna de Saúde do Servidor Público 

Federal (CISSP) amplia o espaço de autonomia, a fim de que os servidores possam 

contribuir com a regulação de suas atividades e negociar com a Administração 

mudanças no ambiente e na organização do trabalho com foco na prevenção de 

acidentes e agravos à saúde. Dessa forma, as CISSPs deverão propor ações 

voltadas à promoção da saúde e humanização do trabalho com estímulo à 

participação dos servidores, compreendidos como agentes transformadores da 

realidade. Nesse sentido, a definição de norma adequada às características e 

especificidades da Administração Pública Federal propiciará maior efetividade nas 

ações de vigilância e promoção à saúde do servidor. 

Em 2013, por meio da Portaria Normativa nº 3, de 25/03/2013, a 

SEGEP/MPOG (que sucedeu a SRH/MPOG) institui as diretrizes gerais de 

promoção da saúde dos servidores públicos federais, que objetivam subsidiar 

políticas e projetos de promoção da saúde e de qualidade de vida no trabalho, a 

serem implantados nos órgãos e entidades do SIPEC, de forma descentralizada e 
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transversal, por meio das áreas de gestão de pessoas, de saúde e de segurança no 

trabalho e que contemplem a gestão participativa. Entre outros pressupostos, essa 

Portaria prioriza o desenvolvimento de 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, com a finalidade de 

melhorar os ambientes, a organização e o processo de trabalho, ampliar a 

conscientização, a responsabilidade e a autonomia dos servidores, em consonância 

com 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. Ainda estabelece que os programas e ações de promoção da saúde 

devem priorizar alguns temas, tais como: alimentação saudável, cuidado integral em 

saúde, prática corporal e atividade física, desenvolvimento de habilidades sociais e 

do trabalho, prevenção e controle do tabagismo, redução da morbidade em 

decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas, envelhecimento ativo, 

educação e preparação para a aposentadoria, entre outros (BRASIL, 2013). 

Os principais desafios da Política de Atenção à Saúde do Servidor têm sido 

os de superar as distorções existentes entre os diversos órgãos do SIPEC e 

implementar uma política de atenção à saúde baseada na equidade e na 

universalidade de direitos e benefícios, na uniformização de procedimentos, na 

otimização de recursos e na implementação de medidas que produzam impacto 

positivo na saúde dos servidores públicos federais. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO METODOLÓGICA 

 

A presente pesquisa é um Estudo de caso do processo de implantação do 

SIASS na Universidade Federal Fluminense. O termo, estudo de caso, é fortemente 

associado à pesquisa qualitativa, em parte, porque os estudos de caso possibilitam 

a geração de diversas perspectivas ,seja por meio de vários métodos de coleta de 

dados, seja pela criação de muitas descrições por meio de um único método (GRAY, 

2012). 

No que tange à natureza dos dados, a pesquisa qualitativa tem por fim 

compreender o contexto no qual a situação está imersa por meio de dados 

descritivos (textuais). 

Quanto aos propósitos, este trabalho assume a forma de uma pesquisa 

exploratória. De acordo com GIL (2012), a pesquisa Exploratória objetiva maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo explícito ou a construir 

hipóteses. Contempla levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que 

tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que 

estimulem a compreensão. Explora novos fatos ou situações desconhecidas. 

Assume, em geral, as formas de Pesquisas Bibliográficas e Estudos de Caso. Trata-

se de um estudo exploratório, do tipo transversal, que tem característica 

observacional, pois não realiza intervenções na população estudada, mas observa, 

descreve e relaciona as variáveis estudadas e é transversal, com entrevistas 

realizadas  num único momento, não existindo, portanto, período de seguimento dos 

indivíduos. 

A Figura 1, a seguir, apresenta a classificação metodológica da pesquisa. 
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           Exploratória 
 
 

  
 
         Qualitativa              Amostra não probabilística             Amostragem por 
                                                                                                  conveniência  
 

 
 
 
         Não experimental              Estudo de caso 

 
 

 
 
            Pesquisa de campo  

 

 
 

     Figura 1 - Classificação Metodológica 
     Fonte: Autora 

 

Quanto à estratégia da pesquisa, inicialmente realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica com revisão da literatura sobre o tema em questão. A pesquisa 

bibliográfica abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de 

estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 

monografias, teses etc., até meios de comunicação orais (LAKATOS; MARCONI, 

2007). A pesquisa documental foi descartada pela dificuldade de acesso a 

documentos relacionados à implantação do SIASS e atividades desenvolvidas nos 

três eixos de ação. 

Além da Revisão da literatura, foi realizada pesquisa de campo na 

Universidade Federal Fluminense. Na estratégia para a realização das entrevistas 

de campo, seguiu-se o protocolo de pesquisa da Figura 2. 

Quanto ao 
propósito 

Quanto à 
natureza 

dos dados 

Quanto ao 
delineamento 

Quanto à 
forma de 
obtenção 
dos dados 
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                  Figura 2 – Protocolo de Pesquisa 
                  Fonte: Adaptado de Jefferson (2012) 

 

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

A população-alvo são servidores ativos e gestores relacionados ao processo 

de implantação do SIASS na Universidade Federal Fluminense. Adotou-se a 

conduta de priorizar a categoria de servidores ativos, por ser o grupo para o qual se 

dirigem todas as ações propostas por essa Política. Os gestores selecionados são 

aqueles cujas ações para atender às proposições dessa Política se configurem 

como uma das suas competências. Participaram da pesquisa, a Coordenadora da 

CASQ, a Chefe da Divisão Perícia Médica, a Chefe da Divisão de Promoção e 

Vigilância em Saúde e o Chefe da Divisão de Assistência Médica. Para a entrevista 

com os servidores, dois Campi foram selecionados (ambos em Niterói): a Reitoria da 

UFF (localizada à Rua Miguel de Frias nº 9 – Icaraí), e o Campus do Gragoatá. Na 

Reitoria estão lotados 1025 servidores, sendo 994 técnico-administrativos e 31 

docentes. No Campus do Gragoatá estão lotados 1222 servidores, sendo 472 
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técnico-administrativos e 750 docentes. O que determinou a escolha desses Campi 

foi o fato de concentrarem o maior número de servidores da universidade. Além 

disso, na Reitoria se localizam os serviços de assistência à saúde, perícia e a 

maioria das atividades de promoção de saúde e partimos do pressuposto que os 

servidores lotados neste local teriam um maior conhecimento acerca das propostas 

da política. 

Quanto à amostragem utilizada nesta pesquisa, lançou-se mão de amostra 

não probabilística. Na amostra não probabilística, a seleção não é feita ao acaso; 

dessa forma, os membros da população não possuem igual chance de serem 

escolhidos para a pesquisa. Esse tipo de procedimento inviabiliza a estimativa de 

erro de amostragem, bem como impede a generalização dos resultados para a 

amostra (SWEENEY, 2014). Neste estudo, a amostragem de população a ser 

pesquisada é do tipo amostragem por conveniência. Foram entrevistados 30 

servidores ativos e os quatro gestores diretamente envolvidos com a implementação 

do SIASS. 

 

3.3 ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA 

 

Em um primeiro momento (2015), para a pesquisa de fontes bibliográficas, 

foi utilizado o Periódico Capes, o Portal Scopus, além de pesquisa livre na internet. 

As palavras-chave, utilizadas para a busca, foram: “Saúde do trabalhador / Worker’s 

health” e Qualidade de vida no trabalho/ Quality of working life. As buscas 

contemplaram os últimos dez anos (2005-2015).  

Os resultados das buscas realizadas em 2015 encontram-se nos Quadros 3 

e 4 a seguir: 

 
    Quadro 3 - Resultado da busca no periódico Capes 2015 

Palavras-chave Quantidade de registros Selecionados 

Saúde do trabalhador                  574                    7 

Qualidade de vida no trabalho                  172                   12 

     Fonte: Autora 
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    Quadro 4 - Resultado da busca no Portal Scopus 2015 

Palavras-chave Quantidade de registros Selecionados 

Quality of working life                  610                    5 

Qualidade de vida no trabalho                  31                   02 

Worker’s health                 2094                   07  
    Fonte: Autora 
 

Em maio de 2017, novas buscas foram realizadas nos Portais Scielo e 

Scopus, contemplando os anos de 2010 a 2017. Os resultados das buscas estão 

detalhados nos Quadros 5 e 6 a seguir. 

 

Quadro 5 - Resultado da busca no Portal Scielo 2017(2010-2017) 

Palavras - chave Quantidade de registros Selecionados 

Qualidade de vida no trabalho 37 4 

Calidad de vida en el trabajo 8 1 

Saúde do trabalhador 923 10 

Saúde do trabalhador and políticas 78 5 

Salud del trabajador 65 3 

Salud del trabajador and politicas 2 1 

Fonte: Autora 

 

Quadro 6 - Resultado da busca no Portal Scopus 2017 (2010-2017) 

       Palavra - chave  Quantidade de registros            Selecionados 

Quality of working life 434 23 

Qualidade de vida no trabalho 34 9 

Worker’s health 1635 17 

Worker’s health and politics 11 6 

Saúde do trabalhador 52 10 

Saúde do trabalhador and politicas 1 1 

Fonte: Autora 
 

 

Após prospecção inicial, foram selecionados os artigos mais representativos 

do tema. Deu-se preferência em trabalhar com autores em língua portuguesa, pelo 
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fato de os mesmo levarem em conta a realidade nacional. Artigos mais antigos, 

porém citados com frequência na maioria dos artigos selecionados, também foram 

utilizados para embasar a literatura. Além disso, a busca livre permitiu acesso a 

documentos do Ministério da Saúde; Ministério do Trabalho e Emprego e do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, os quais norteiam o tema da 

dissertação, junto com dissertações de mestrado acerca do tema SIASS. 

Saúde do trabalhador e qualidade de vida no trabalho são conceitos 

relacionados. Saúde do trabalhador é referenciado pelos conceitos de promoção, 

vigilância e participação em saúde, definidos como o conjunto de atividades que se 

destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à 

promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e 

reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos 

das condições de trabalho. A preocupação com a saúde do trabalhador motivou o 

desenvolvimento de um campo de estudo interdisciplinar na área de gestão de 

pessoas conhecida como Qualidade de Vida no Trabalho ( QVT).  

 

3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Foi utilizada a técnica de entrevista semiestruturada, baseada em roteiros, já 

utilizados por Nunes (2013), adaptados para a realidade da Universidade Federal 

Fluminense e alinhados ao objetivo da pesquisa. Questões como escolaridade, 

renda e idade não seriam aproveitadas nesta pesquisa e foram descartadas, assim 

como as questões relacionadas às demandas dos planos de saúde, acidentes em 

serviço e demandas do serviço de perícia. Um roteiro específico, para os servidores 

ativos, e outro direcionado aos gestores envolvidos na implantação do SIASS foram 

aplicados através de entrevistas realizadas pelo autor. As entrevistas 

semiestruturadas não são padronizadas. O entrevistador tem uma lista de questões 

e perguntas a ser coberta, mas pode não usar todas elas em cada entrevista. Na 

verdade podem ser feitas perguntas adicionais, inclusive algumas que não tenham 

sido previstas no início da entrevista, à medida que surgem novas questões (GRAY, 

2012). 

Este trabalho lançou mão de um “protocolo de pesquisa”, orientando e 

definindo o processo de investigação. Os roteiros de entrevista são compostos de 
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perguntas abertas e fechadas e encontram-se nos Apêndices 7.1 (roteiro de 

entrevista do servidor ativo) e 7.2 (roteiro de entrevista do gestor). 

As perguntas direcionadas aos servidores objetivaram entender se os 

servidores têm conhecimento das ações propostas pela PASS e se participam delas. 

Já as perguntas direcionadas aos gestores buscaram conhecer os desafios que os 

gestores enfrentam para implementação da política. As respostas foram 

documentadas por anotações. 

Para a verificação da adequabilidade do instrumento de coleta de dados, foi 

realizado um pré-teste com entrevistas a cinco servidores, o que permitiu o ajuste do 

instrumento de coleta para que atendesse aos objetivos da pesquisa. O roteiro de 

entrevista do gestor não foi testado devido ao número limitado de gestores 

envolvidos na implementação da SIASS. 

De acordo com a revisão da literatura os três eixos de atuação da Política de 

Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal são: 

assistência à saúde, perícia em saúde e promoção e vigilância em saúde. O roteiro 

de entrevista do servidor (A) apresenta uma breve explanação sobre a PASS. As 

questões 1 e 2 correspondem ao perfil do respondente (tempo de serviço na UFF e 

cargo que ocupa). A questão 3 objetiva saber se o servidor conhece as propostas da 

PASS. As questões subsequentes são relacionados aos eixos da política. 

Assistência à saúde consiste em ações que visem à prevenção a agravos, à 

promoção da saúde, à detecção precoce e ao tratamento de doenças, à assistência 

terapêutica e à reabilitação da saúde. Deste modo, as questões 4 a 7.1 estão 

relacionadas às iniciativas da PASS relacionadas a este eixo. 

A perícia em saúde é a ação médica ou odontológica com o objetivo de 

avaliar o estado de saúde do servidor para o exercício de suas atividades laborais 

Na área pericial, as iniciativas da PASS visam à uniformização de procedimentos, à 

transparência dos critérios técnicos, à eficiência administrativa, à humanização no 

atendimento, à racionalidade de recursos, ao apoio multidisciplinar e às relações 

com as áreas da assistência e da promoção à saúde. A questão 8 do roteiro do 

servidor ativo está relacionada à perícia em saúde. 

A vigilância em saúde é entendida como o conjunto de ações contínuas e 

sistemáticas, que visa a detectar, conhecer, pesquisar, analisar e monitorar os 

fatores determinantes e condicionantes da saúde relacionados aos ambientes e 

processos de trabalho, com o objetivo de planejar, implantar e avaliar intervenções 
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que reduzam os riscos ou agravos à saúde. A promoção em saúde 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. 

As questões 9 a 11.1 são relacionadas ao conhecimento dos servidores em 

relação às atividades de vigilância e promoção em saúde, existentes ou não na 

instituição em questão.  

A questão 12 são sugestões dos servidores para a melhoria das ações 

voltadas à Saúde do Servidor. 

No roteiro de entrevista do gestor, a questão 1 corresponde ao cargo do 

respondente. A questão 2 objetiva saber se o gestor tem vivenciado dificuldade na 

implementação das propostas da PASS. As questões 3 e 4 são relacionadas à 

assistência à saúde, a questão 5 é relacionada à perícia em saúde e as questões 6 

a 8 são relacionadas à vigilância e promoção em saúde. A questão 9 é aberta ao 

gestor para citar alguma dificuldade não citada anteriormente. 

O Quadro 7, a seguir, apresenta a fundamentação do roteiro de entrevista a 

partir da revisão da literatura. 
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Quadro 7 – Fundamentação dos roteiros das entrevistas 

Questão Eixo Fonte 

 

A: 4 a 7.1 

 

B: 3 e 4 

 

 

Assistência à 

saúde 

 

 

 

É conceituada como a provisão de recursos voltados 
para a manutenção do estado de saúde, com a 
finalidade de manter ou restabelecer a saúde e, ou 
minimizar os danos decorrentes de enfermidades ou 
acidentes (NUNES, 2013). 

 

 

 

 

 

A: 8 

 

B: 5 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Perícia em saúde 

 

Segundo Cunha (2007), a compreensão do 
absenteísmo é importante para a administração 
pública, como um dos subsídios para a implantação 
de ações de promoção e prevenção da saúde nos 
locais de trabalho, redução das taxas de 
morbimortalidade, recuperação da saúde, retorno 
mais breve possível ao trabalho e, 
consequentemente, redução das taxas desse 
fenômeno. 

Por outro lado, Gasparini, Barreto e Assunção (2005) 
afirmam que, embora os dados sobre afastamentos 
por licença médica e, ou odontológica não expliquem 
a real dimensão do problema de saúde de uma 
categoria profissional, eles indicam as situações que 
merecem maior aprofundamento e análise. 

 

 

 

 

A: 9 a 11.1 

 

B: 6 a 8 

 

 

 

 
Vigilância 

promoção 

 

Segundo Carneiro (2011), a vigilância em saúde do 
servidor é um dos principais instrumentos capazes de 
proporcionar a melhoria dos ambientes e dos 
processos de trabalho, contribuindo, assim, para a 
melhoria da qualidade de vida no trabalho e, por 
conseguinte, promovendo a saúde do servidor. 

Assunção (2012) afirma que a promoção da saúde 
consiste em proporcionar às populações os meios 
necessários para melhorar a saúde e para exercer 
um maior controle sobre ela. Trata-se de uma visão 
integral da saúde e de sua relação com os 
determinantes sociais, entre eles, o trabalho. 

 
Fonte: Autora 
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3.5 ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Para as respostas que permitiam visualização gráfica, fez-se a interpretação 

dos dados estatísticos. Já para as respostas abertas, procedeu-se à análise do 

conteúdo, retirando das respostas apresentadas pelos entrevistados informações 

aderentes aos objetivos desta pesquisa. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

O estudo foi realizado na Universidade Federal Fluminense (UFF), cuja sede 

está localizada no Município de Niterói. Dois Campi foram selecionados: a Reitoria e 

o Campus do Gragoatá. Em março de 2011, com a reestruturação da administração 

central da UFF, foi criada a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), à qual 

foi vinculada a Coordenação de Atenção Integral à Saúde e Qualidade de Vida 

(CASQ), em cuja estrutura foi aglutinado o conjunto das ações de atenção ao 

servidor nos aspectos relacionados à saúde e qualidade de vida. A Figura 3 

representa o organograma da PROGEPE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

                                                                         

 

Figura 3- Organograma PROGEPE 

     Fonte: Autora 
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A UFF é uma Unidade de Referência do SIASS, sem acordo de cooperação 

técnica. Com o objetivo geral de propor ações que auxiliem a implementação da 

PASS nessa Unidade, foram realizadas entrevistas semiestruturadas baseadas em 

dois roteiros de entrevistas distintos: um direcionado aos gestores diretamente 

envolvidos na implementação da PASS; e outro, a 30 servidores (15 lotados na 

Reitoria e 15 no Campus do Gragoatá).  

O roteiro de entrevista dos servidores apresenta perguntas abertas e 

fechadas com o intuito de avaliar o conhecimento dos servidores em relação às 

iniciativas da Política de Atenção à Saúde do Servidor e se os mesmos participam 

das iniciativas já implantadas. Já o direcionado aos gestores objetivam conhecer as 

dificuldades encontradas para a implementação das iniciativas da PASS na UFF.  

Os instrumentos de coleta de dados encontram-se no apêndice nas páginas 

97 a 103. 

Participaram da pesquisa, a Coordenadora da CASQ, a Chefe da Divisão 

Perícia Médica, a Chefe da Divisão de Promoção e Vigilância em Saúde e o Chefe 

da Divisão de Assistência Médica. 

 

4.1 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1.1 Percepção dos Servidores 

 

Em relação aos servidores, quando perguntados se conhecem a Política de 

Atenção à Saúde do Servidor (PASS) na Reitoria, 10 servidores relataram 

desconhecê-la (66,66%), enquanto cinco relataram conhecer pelo menos 

parcialmente as propostas. Dos servidores entrevistados no Campus do Gragoatá, 

11 relataram desconhecer as propostas. Do total geral (Reitoria e Gragoatá), 70% 

desconhecem as propostas da PASS e 30% conhecem pelo menos parcialmente. O 

pressuposto de que os servidores lotados na Reitoria teriam maior conhecimento 

acerca da PASS, pois lá acontece a maioria das ações da política, não se confirmou. 

As respostas dos servidores demonstram necessidade de ampla divulgação dos 

serviços e propostas da PASS/SIASS e estão representadas no Gráfico 1. 
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            Gráfico 1 - Conhecimento dos servidores sobre a PASS 
Fonte: Autora 

 

Dos servidores entrevistados na Reitoria, 11 possuem plano de saúde, 

enquanto quatro não o possuem. Ressalta-se que três dos servidores, que têm 

plano, são conveniados à GEAP Autogestão em Saúde (convênio de autogestão). Já 

no Campus do Gragoatá, 13 servidores possuem plano de saúde e dois não. 

Nenhum é conveniado à GEAP. Dois servidores entrevistados na Reitoria têm plano 

odontológico (13,33%), enquanto no Gragoatá seis servidores possuem plano 

(40%). Então 80% dos servidores relatam ter plano de saúde e 26,66% relatam ter 

plano odontológico. 

No que diz respeito ao benefício/ ressarcimento, para cobrir parte da 

despesa de contratação do plano de saúde, 12 dos servidores entrevistados na 

reitoria (80%) têm conhecimento do benefício, enquanto o total de servidores do 

Campus do Gragoatá (100%) relatou ter conhecimento. Os dados acima estão 

agrupados no Gráfico 2. 
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             Gráfico 2 - Representação dos servidores que possuem plano de saúde e  
             odontológico e o conhecimento acerca do benefício de saúde suplementar 
             Fonte: Autora 

 

Na reitoria, dos 11 servidores que têm plano de saúde, sete recebem o 

benefício, sendo que três não recebem, pois são da GEAP; e uma, além de não ter 

conhecimento, é dependente no plano e não teria direito. No Campus do Gragoatá, 

dos 13 servidores que têm plano de saúde, 10 recebem o benefício, dois não 

recebem, pois são dependentes em seus planos e um servidor alega falta de tempo 

pra ir à Reitoria abrir o processo necessário para o ressarcimento. Logo, de todos os 

servidores entrevistados que têm direito a receber o beneficio, apenas um não o 

recebe. 

Quando questionados sobre a importância que esse benefício teve para a 

contratação do plano de saúde, na Reitoria, oito servidores relataram que não 

contribuiu para a contratação, enquanto sete relataram ter sido indiferente, pois já 

tinham o plano e manteriam mesmo sem o auxílio. No Campus do Gragoatá, três 

servidores relataram ter contribuído para a contratação/manutenção; um servidor 

relatou ter sido essencial, pois sem ele não teria acesso ao plano; cinco 

responderam que não contribuiu para a contratação; enquanto seis relataram ter 

sido indiferente, pois manteriam o plano mesmo sem este auxílio. 

Do total de servidores entrevistados: 

 

 10% relataram ter contribuído para contratação/manutenção; 
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 3,33% afirmaram ter sido essencial para contratação/manutenção, pois 
sem o benefício não teriam acesso ao plano; 

 

 43,33% responderam que não contribuiu para a contratação; e 
 

 43,33% informaram que foi indiferente, pois já tinham e manteriam 

mesmo sem o auxílio.  

Esses dados estão representados no Gráfico 3. 

 

 
                  Gráfico 3 - Importância para os servidores do Benefício de Saúde Complementar 
                  para contratação do plano de saúde 
                  Fonte: Autora 

 

As respostas sugerem uma reavaliação nos valores estipulados para 

ressarcimento, pois os servidores que não têm o plano não conseguem contratá-lo 

mesmo com esse benefício e necessitam de atendimento no SUS, particular ou na 

Divisão de Assistência em saúde que funciona na Reitoria. Esses serviços de 

assistência em saúde não serão mais criados em instituições que não os possuem, 

de acordo com a política. Nas instituições em que os serviços de assistência 

existem, eles continuam com enfoque em prevenção e promoção de saúde. 

Quando questionados se já utilizaram a assistência médica da UFF, na 

Reitoria, 14 servidores relataram já ter utilizado (93,33%); e no Gragoatá, sete 

servidores relataram já ter utilizado. Do total geral, 21 servidores já utilizaram a 

assistência médica (70%), e nove servidores nunca utilizaram (30%). O dobro de 

servidores lotados na Reitoria relatou já ter utilizado a assistência médica na UFF 

em comparação com os servidores lotados no Gragoatá. Desta forma, visto que o 
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serviço de assistência médica se concentra na Reitoria, os dados demonstram a 

importância da descentralização das ações. 

Em relação à assistência odontológica, na Reitoria, 13 servidores já 

utilizaram - 86,66%; enquanto no Campus do Gragoatá, três servidores já utilizaram 

a assistência odontológica - 20%. Vale ressaltar que os serviços de assistência 

odontológica também estão localizados na Reitoria, o que pode justificar a maior 

utilização dos serviços por servidores lotados no local, pela facilidade de acesso. 

Em relação à perícia em saúde, cinco servidores da Reitoria (33,33%) 

necessitaram do serviço nos últimos cinco anos; enquanto no Campus do Gragoatá, 

quatro servidores (26,66%) tiveram essa necessidade. Do total geral, 21 servidores 

não precisaram do serviço de perícia nos últimos cinco anos (70%); e nove 

servidores utilizaram o serviço de perícia nos últimos cinco anos (30%). A utilização, 

pelos servidores entrevistados, do Serviço de Assistência Médica e Odontológica e 

da Perícia em saúde está representada no Gráfico 4 a seguir. 
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              Gráfico 4 - Utilização dos Serviços de Assistência Médica , Odontológica e Perícia 
               em saúde 

  Fonte: Autora 

 

Em relação ao conhecimento dos servidores sobre atendimento profissional 

em outras áreas da saúde, cursos abordando temas de saúde e programa de 

qualidade de vida, na Reitoria, 10 servidores sabem da existência de atendimento 

realizado por profissionais de saúde, além de médicos e dentistas. Os mais citados 

foram psicólogos e fisioterapeutas. Nutricionista foi citado uma vez. Oito servidores 

sabem que são realizados cursos ou palestras abordando o tema saúde. Sobre o 
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Programa Qualidade de Vida, 12 servidores sabem que existem e seis relatam já ter 

participado. No Campus do Gragoatá, sete servidores sabem da existência de 

atendimento realizado por profissionais de saúde, além de médicos e dentistas. Os 

mais citados foram psicólogos e fisioterapeutas. Cinco sabem que são realizadas 

palestras ou cursos abordando o tema saúde. Em relação ao Programa de 

Qualidade de Vida, 10 servidores sabem que existe o programa, e três relatam já ter 

participado, sendo que um deles participou quando estava lotado na Reitoria e, ao 

se transferir para o Campus do Gragoatá, desistiu. 

Os dados acima demonstram necessidade de divulgação das ações, tanto 

de palestras abordando temas de saúde, quanto dos serviços de assistência 

oferecidos. Também é essencial a divulgação dos programas de qualidade de vida 

em andamento, bem como a descentralização dos mesmos. 

Em estudo realizado na UFF, Moreira e Meirino (2014), apontam três fatores 

como principais determinantes para a não participação do servidor. Primeiro, a 

incompatibilidade de horários, seguida da divulgação considerada pelos 

respondentes como incipiente, apesar de serem distribuídos folders, com a 

programação, a principal divulgação ainda é por meio eletrônico, via e-mail 

institucional, ou pelo site oficial. Assim, servidores que não possuem endereço 

eletrônico ou o possuem, mas não o institucional, não são alcançados pela 

divulgação. Da mesma forma, servidores, que não têm o hábito de consultar o site 

oficial da instituição, também deixam de ler as notícias a respeito da programação. 

Por último, é apontado o desinteresse pelas atividades ofertadas na programação. 

Neste sentido, vale registrar que, em Niterói, onde é a sua sede, a Universidade é 

composta de diversos Campi e de Unidades isoladas distribuídas em diversos 

bairros. As atividades, em geral, são realizadas em local que demanda o 

deslocamento de muitos servidores de outros bairros da cidade, fato este apontado 

como elemento dificultador para a participação. 

No eixo da promoção, o presente estudo verificou o conhecimento dos 

servidores ativos no tocante à instituição dos exames periódicos na instituição e o 

grau de implementação desses exames. Na Reitoria, 13 servidores têm 

conhecimento de que a política prevê a realização de exame médico periódico 

(86,66%); em contrapartida, no Campus do Gragoatá, apenas dois servidores têm 

conhecimento de que a política prevê a realização de exame médico periódico 

(13,33%). Ressalta-se que, na Reitoria, nove já realizaram o exame periódico em 
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algum período (60%), enquanto no Gragoatá nenhum dos servidores entrevistados 

realizou o exame. A divulgação dos exames periódicos precisa ser mais ostensiva, 

haja vista a diferença de conhecimento entre os servidores dos Campi. A realização 

do exame é de extrema importância para o diagnóstico da comunidade e o 

planejamento de ações em saúde. Os dados sugerem baixo índice de participação 

dos servidores. A tabela a seguir se refere ao conhecimento e participação dos 

servidores nos exames periódicos. 

 

Tabela 1 - Conhecimento e participação nos Exames Médicos periódicos 
 

Reitoria Gragoatá Reitoria Gragoatá SIM NÃO

Tem conhecimento 

que a política prevê o 

exame médico 

periódico?

13 2 2 13 15 15

Já fez esse tipo de 

exame?
9 0 6 15 9 21

QUESTÕES
SIM NÃO TOTAL

 
Fonte: Autora 

 

Em relação ao ambiente em que trabalham, na Reitoria, 10 servidores 

relatam que estão expostos a agentes insalubres, e quatro recebem adicional de 

insalubridade. No Campus do Gragoatá, apenas dois servidores relataram estar 

expostos, e nenhum servidor entrevistado recebe adicional de insalubridade. Vale 

ressaltar a importância na vigilância dos ambientes e processos de trabalho 

propostos pela política. Tais dados estão representados no Gráfico 5. 
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               Gráfico 5 - Ambiente de trabalho e adicional de insalubridade 

   Fonte: Autora 

 

Quando questionados em relação às sugestões, para melhoria das ações 

voltadas à Saúde do Servidor, algumas questões foram citadas várias vezes, tais 

como: Melhor divulgação das ações, pois poucas pessoas têm conhecimento e 

usufruem dos serviços (11 citações); descentralização das ações tanto de 

assistência quanto dos programas de qualidade de vida (seis citações); 

obrigatoriedade de exames médicos periódicos (seis citações); avaliação do 

ambiente de trabalho e risco dos setores (quatro citações); o Hospital Universitário 

Antônio Pedro ser uma base para atendimento ao servidor com tratamento 

diferenciado (quatro citações); ampliação da assistência ao servidor (duas citações). 

Também foram citados: necessidade de maior atenção à segurança do servidor; o 

ressarcimento da saúde suplementar ser um valor mais adequado; estabelecer um 

convênio de assistência e remoção de urgência com médicos/paramédicos e 

ambulância tanto para o corpo discente, docente e terceirizados; dar mais ênfase ao 

Programa de qualidade de vida e expandi-lo e administrar melhor o recursos, pois 

existe gente, espaço e equipamento, o que falta é gestão.   

As respostas dos servidores demonstram uma preocupação maior de cunho 

assistencialista. 
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4.1.2 Percepção dos gestores 

 

Na entrevista com os gestores, quando perguntados se têm vivenciado 

dificuldade na implementação das propostas da PASS, apenas a Chefe da Divisão 

de Perícia Médica respondeu que não encontrou dificuldade: 

 

Na área da perícia não houve dificuldade de implantação das propostas da 
política. A implantação do SIASS começou pela perícia. O SIAPE Saúde 
facilitou muito a vida da perícia médica. Todos os dados da perícia do 
servidor ficam armazenados. O sistema foi implantado há seis anos e meio 
na UFF. A UFF faz perícia de outros órgãos mediante ofício de solicitação. 
(Chefe da Divisão de Perícia Médica) 

 

Porém, apontou falha no sistema SIAPE-saúde, que poderia ser aprimorado. 

As falas demonstram conhecimento e utilização parcial, prioritariamente pela perícia, 

e confirmam estagnação deste sistema: ”O acesso ao portal poderia ser mais 

dinâmico. A equipe multiprofissional não tem acesso ao portal. A senha expira se o 

profissional não faz acesso direto. O encaminhamento para toda a equipe 

multiprofissional também deveria ser feito através do portal, mas isso não funciona.” 

O sistema de informação, cumprindo seu papel de sistematização, 

integração e ampla divulgação ao conjunto da APF, poderá proporcionar reflexão 

sobre as próprias ações da PASS/SIASS, incluindo um retorno constante, ampliado 

e crítico dessas mesmas informações. 

De acordo com Freire & Pacheco (2016), com inovação e significativo 

investimento pelo MPOG, foi construído um sistema informatizado, denominado 

SIAPE-Saúde, e sua operacionalização plena está somente nos submódulos de 

perícia oficial e exames médicos periódicos. O submódulo de promoção da saúde 

teve menos investimento. Até o momento, as poucas e pontuais informações 

geradas estão sem sistematização, integração, nem tampouco com ampla 

divulgação. Os dados estão restritos à gestão imediata e, ou à área técnica 

setorizada; portanto, este sistema não cumpre seu papel central. As falas das 

diretoras de perícia em saúde e promoção e vigilância demonstram esse entrave: 
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O exame admissional é um modulo prometido desde 2009, mas não foi 
implantado. Muitos profissionais do DPVS (que fazem o admissional) não 
conseguem acesso. Terá um módulo periódico no sistema, tudo será feito 
online, o servidor será convocado e terá o prazo de 30 dias para aceitar o 
exame ou não. Os programas de promoção de saúde têm que estar no 
sistema, para que os pacientes sejam encaminhados diretamente, mas não 
estão (Chefe da Divisão de perícia em saúde). 

 

Segundo a Chefe da Divisão de Promoção e Vigilância em Saúde: “Não 

conseguimos lançar o exame periódico no sistema”.  

A transparência dos processos também ficou evidenciada nos relatos da 

Chefe da Divisão de Perícia em Saúde e da coordenadora da CASQ, o que é um 

dos objetivos das iniciativas da perícia em saúde.  

 

Houve mudança no processo da CASQ em relação aos servidores. 
Começou a ser implantada a perícia com hora marcada. Com isso o perito 
pode ter acesso ao prontuário do servidor antes. Hoje é campo obrigatório o 
e-mail do chefe. Acabou a perícia, o laudo é lançado e já vai 
automaticamente para a chefia (Coordenadora da CASQ). 

 

Atualmente a chefia tem acesso a informações do servidor periciado por e-
mail, o que era uma dificuldade. Após a conclusão da pericia, é disparado 
um e-mail para a chefia. Se o campo de e-mail não for preenchido, a perícia 
não é concluída. Os dados da perícia geram um relatório por CID nos 
últimos 12 meses (Chefe da Divisão de perícia em saúde). 

 

Antes da criação do SIASS, não havia uma orientação geral para as 

condutas em saúde ou um mecanismo de sistematização dos dados resultantes dos 

procedimentos e ações, com vistas a traçar um perfil epidemiológico. A fala do 

diretor de assistência médica relata preocupação com a informatização das outras 

seções e não somente da perícia; “É importante informatizar as salas, pois as 

estatísticas são importantes para ações de promoção de saúde”. 

Na UFF a ausência de recursos humanos, apontado por Carneiro (2011), 

como um possível ponto negativo para a implementação da política, não ocorre. O 

grupo atualmente é composto por 51 profissionais de saúde: médicos especialistas 

em diversas áreas, inclusive peritos e médicos do trabalho; dentistas; psicólogos; 

fisioterapeutas; assistente social; fonoaudiólogos; nutricionistas. Além destes 

profissionais, há assistentes administrativos para auxiliar as ações. Um grande 

número de profissionais lotados em locais diferentes e sem as devidas instalações. 

A integração da equipe existente na instituição encontra certa resistência, 

pois o trabalho é feito de forma isolada corroborando estudo de Gomes (2015), que 
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apontou como solução, para a falta de ambiente adequado para a equipe, a 

construção de uma sede. Porém, não existe recurso destinado para isso. Logo, um 

dos desafios apontados é a insuficiência do espaço físico. 

Assim como Freire & Pacheco (2016), constatou-se clara fragmentação 

estrutural das unidades e das ações desenvolvidas. Apesar das tentativas pontuais 

de integração e da boa ambiência relatada pelos profissionais, há uma coexistência 

frágil das ações, inexistência de espaços internos coletivos de planejamento e 

avaliação. 

 

Estamos conseguindo integrar melhor. As pessoas entenderam que fazem 
parte da mesma coordenação e, em algum momento, trabalharemos 
assistência e outros, promoção de saúde. Essas relações intersetoriais 
estão melhores hoje (Coordenadora da CASQ). 

 
Para ter participação efetiva deveríamos ter mais ligação com o DPVS. Até 
fornecemos profissionais, pois temos profissionais extremamente 
competentes, mas não tem estrutura. Na minha opinião existe necessidade 
de melhorar o espaço físico. Foram vistos dois lugares para colocar toda a 
divisão, mas a negociação não progrediu (Chefe da Divisão de Assistência 
Médica). 

 

Teremos um novo local de funcionamento perto da assistência médica e 
odontológica, bom para termos uma referência, mas o que queremos é levar 
as ações aos campi. Aposto que com a DPVS itinerante teremos mais 
visibilidade e adesão maior (Chefe da Divisão de Promoção e Vigilância em 
Saúde).  

 

O depoimento acima demonstra preocupação com a descentralização de 

ações. 

A Assistência à Saúde é um conjunto de ações que visa à prevenção, à 

detecção precoce e ao tratamento de doenças e, ainda, à reabilitação da saúde do 

servidor, compreendendo as diversas áreas de atuação. A assistência é um dos 

eixos do SIASS, e suas ações não deveriam estar esquecidas e, sim, alinhadas à 

prevenção e promoção em saúde. A fala do diretor de assistência médica demonstra 

essa preocupação: “A meu ver o SIASS contempla mais o departamento de 

promoção e vigilância em saúde (DPVS) e perícia. A assistência é 1% do SIASS.” 

A permanência da posição central da perícia médica corrobora a 

interpretação de Cavalcanti & Olivar (2011).  

O eixo Assistência à Saúde foi transferido para um modelo de parceria 

público-privada, cofinanciada pelo Estado (ZANIN, 2015). Porém, o valor do 

financiamento foi apontado por grande parte do servidores como insuficiente para a 
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decisão de contratação de um plano de saúde. 

A preocupação com o atendimento aos terceirizados é encontrada na fala do 

Chefe da Divisão de assistência em saúde: “O público que atendemos são os 

servidores técnico-administrativos e docentes, dependentes e bolsistas. Atendemos 

extraoficialmente os terceirizados, pois são necessitados.” 

Destaca-se a perda do caráter universal do sistema em função da 

flexibilização das relações de trabalho no setor público. Como desafios têm-se a 

necessidade de ampliar o diálogo e a Integração das Políticas de Saúde, Trabalho e 

Gestão na Administração Pública, de forma a garantir os princípios da saúde do 

trabalhador e a universalidade do sistema, evoluindo-se do conceito de servidor 

público para o de trabalhador público (MARTINS et al. 2017). 

Foram identificados alguns projetos de qualidade de vida em andamento e a 

busca pela retomada de outros que foram extintos, apontando para uma 

preocupação com a saúde do servidor não só no seu local de trabalho.  

De acordo com a Chefe da Divisão de Promoção e Vigilância em Saúde:  

 

Temos um pouco de dificuldade atualmente com os Programas de 
Qualidade de Vida. Antigamente os PQV eram bancados pela Fundação 
Euclides da Cunha (FEC) e tinham uma série de ações. Com a crise e o 
corte de recursos a FEC não deu continuidade aos pagamentos e 
precisamos dispensar alguns profissionais, só continuamos com o trabalho 
dos servidores. Estamos em contato com a FEC para retomarmos os 
projetos de dança de salão, shiatsu, ativa UFF ginástica /caminhada, 
alimentação saudável. Atualmente temos: acupuntura, fisioterapia, ioga, 
terapia ocupacional, fonoaudiologia voltada para o docente. Vamos iniciar 
oficina de orientação a funcionários do restaurante, pois estão com 
problema de audição e serão orientados principalmente com uso de EPI, 
combate ao incêndio na forma de oficina, prevenção de Ler/Dort. A 
divulgação é a grande complicação. Ela é feita na pagina da PROGEPE e 
cartazes. 

 

O fato de o SIASS não receber recursos do Ministério o coloca numa 

posição de dependência da gestão da Universidade quanto às verbas para 

realização de atividades e aquisição de profissionais. Essa condição tem se 

configurado como um entrave às possibilidades de materialização de propostas 

voltadas à promoção e prevenção em saúde (GOMES, 2015). 

A divulgação das ações de saúde e Programas de qualidade de vida foi 

apontada como deficiente por grande número de servidores e ratificada pelos 

gestores.  
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Há muita resistência da gestão superior, o que é extremamente importante 
para fazermos estas ações. Não temos apoio. Já tentamos vários meios, 
inclusive com barraquinhas nos campus, e não vemos retorno. Decidimos 
montar um 'cardápio" e apresentar ao gestor da unidade para saber o que é 
importante para cada unidade. O gestor sempre postergava para uma data 
não definida. Voltamos para as barraquinhas; assim procuramos os 
diretores e comunicamos o que vamos fazer (Coordenadora da CASQ). 

 

Segundo Gomes (2015), os desafios elencados consistem em promover 

maior integração da equipe e fomentar projetos que visem à prevenção e promoção 

em saúde, como campanhas permanentes, palestras temáticas, articulação com a 

gestão superior para fomento e incentivo destas ações junto aos servidores e ampla 

divulgação dos serviços do SIASS. A afirmação de Gomes corrobora o relato da 

Coordenadora da CASQ. 

A partir do recuo do MPOG no apoio e financiamento das unidades do 

SIASS, sobretudo no que se refere às ações coletivas voltadas para a vigilância e 

promoção em saúde do trabalhador, as atividades voltam a se realizar de forma 

individualizada, restritas à perícia médica e exames médicos periódicos (MARTINS 

et al., 2017).  

Um maior comprometimento do nível de gestão central com as ações do 

SIASS é fundamentação para implementação das ações. 

A Capacitação e educação continuada das equipes interdisciplinares das 

Unidades SIASS é uma preocupação dos gestores que pode ser constatada na fala 

da Chefe da Divisão de Perícia em Saúde: “Seria importante um encontro explicando 

o sistema e como alimentá-lo. Também acho importante propor uma agenda anual. 

Assim como facilitar o acesso da equipe de assistência e promoção de saúde ao 

portal.” 

Os exames periódicos, extremamente importantes para traçar um perfil 

epidemiológico dos servidores, não são obrigatórios na UFF. Muitos servidores 

salientaram a importância deles na prevenção de doenças.  

Para a Chefe da Divisão de Perícia em Saúde: “O exame periódico vem 

sendo realizado há algum tempo, mas pela pouca verba, ficou direcionado a poucos 

setores“.  
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E ainda afirma: 

 

A UFF não tem estrutura para realizar o exame. É feito um pregão 
eletrônico. O diálogo com as empresas é complicado, são empresas 
particulares que visam lucro. Necessita de muita fiscalização. Se a própria 
instituição se estruturasse para atender seria ótimo. Tentamos conversar 
com o Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), mas não recebem 
verba para isso. São muitos funcionários e inclui uma série de exames. 
Alguns exames mais específicos estão relacionados à área que o servidor 
atua. A instituição é obrigada a oferecer o exame, mas o servidor não é 
obrigado a fazer. Muitos têm exames particulares e acham que não é 
necessário. A nossa sugestão é que marque o exame e apresente ao 
médico do trabalho e quem não fizer assina um termo. O contrato com o 
SESI para a realização do exame é de 2014. A questão da divulgação do 
exame é um outro problema. O que deu mais certo foram os banners de 
divulgação nos campus. Temos dados dos exames e em cima disso vamos 
programar ações.  

 

A totalidade dos servidores entrevistados no Gragoatá nunca realizou o 

exame médico periódico, enquanto 60% dos servidores lotados na Reitoria 

realizaram em algum momento e alguns relataram ter sido há muito tempo.  

Ratifica-se a dificuldade enfrentada pela Instituição em efetivar os exames 

periódicos, entendidos dentro dessa Política como uma ação de promoção de saúde 

dos servidores. 

 

4.2 PROPOSTA DE AÇÕES 

 

Após análise dos resultados das entrevistas e identificação das dificuldades 

encontradas na implementação da PASS, foi elaborado um quadro com propostas 

de ações para auxílio à gestão da política na UFF (Quadro 8). 



 86 

Quadro 8 - Proposta de ações 

Dificuldades encontradas Proposta de ações 

Muitos profissionais de saúde, que 
deveriam ser agentes implementadores 
da PASS, não conhecem a Política. 

 

Capacitação permanente dos servidores envolvidos com a 
PASS. Apresentação anual das propostas e da agenda a 
ser cumprida no corrente ano, lembrando sempre os 
princípios da política na qual estamos inseridas. 

Desconhecimento das propostas da 
PASS por grande parte dos servidores da 
UFF. 

Ampla divulgação das iniciativas da Política, através de e-
mail pessoal, na página da UFF e principalmente através 
de encontros e atividades nos diversos Campi. 

Pouca participação dos servidores nos 
Programas de Qualidade de Vida. 

 

Pressão do movimento interno organizado para que a 
gestão superior  fomente projetos que visem à prevenção e 
promoção de saúde, como campanhas permanentes, 
palestras temáticas e incentivo destas ações junto aos 
servidores. O apoio da Gestão superior é fundamental para 
que os servidores participem da programação. 

Implantação das Comissões Internas de Saúde do Servidor 
Público (CISSP) 

Dificuldade de acesso aos Programas de 
Qualidade de Vida e serviços de 
assistência por parte dos servidores que 
não estão lotados na Reitoria. 

 

Descentralização das atividades do Programa de qualidade 
de vida e assistência. Divulgação de programação das 
atividades a serem desenvolvidas nos Campi com normas 
e horários para participação. Ampliação dos Programas de 
Qualidade de Vida através de parcerias com a FEC e 
terceirizadas que atuam na UFF.  

Pouca participação dos servidores nos 
exames médicos periódicos. 

Os exames devem ser obrigatórios e agendados junto com 
as férias. Quem possuir exame recente particular ficaria 
liberado, porém apresentaria os resultados ao médico do 
trabalho em horário previamente agendado. Os resultados 
dos exames são fundamentais para a proposição de ações. 

Dificuldade de acesso ao sistema SIAPE 
Saúde pela equipe multiprofissional. 

Faz-se necessária a solicitação de aprimoramento do 
SIAPE-Saúde junto ao órgão gestor do sistema, para 
facilitar o acesso da equipe multidisciplinar e cumprir o seu 
papel de divulgação. 

Dificuldade de sistematização dos dados 
resultantes dos procedimentos e ações 
com vistas a traçar um perfil 
epidemiológico. 

Informatização dos espaços para que os dados sejam 
facilmente acessados pela equipe, quando necessário. 
Acesso de toda equipe ao Sistema SIAPE-Saúde. 

Ampla divulgação dos dados com a construção de boletins. 

 

 

Dificuldade de integração da equipe 
existente na Instituição. 

 

Primeiramente criar um espaço interno coletivo de 
planejamento e avaliação das ações desenvolvidas. A 
criação de uma sede com a equipe multidisciplinar 
trabalhando em conjunto seria importante para integração 
da equipe e uma referência para os servidores se 
informarem sobre Programas em andamento, palestras, 
regras para inscrição nas atividades. Além da melhora do 
espaço físico, para a realização das atividades. 

Perda do caráter universal do sistema em 
função da flexibilização das relações de 
trabalho no setor público. 

Atendimento dos servidores terceirizados nos serviços de 
assistência e promoção de saúde realizados na UFF. 
Proposição de acordo com terceirizadas para que, em 
contrapartida, financie programas de Qualidade de Vida. 

Fonte: Autora 
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Algumas dificuldades fogem da alçada da Gestão da UFF, como aumento do 

valor de ressarcimento do benefício de saúde suplementar e aprimoramento do 

sistema SIAPE Saúde. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Apesar dos avanços significativos na ampliação dos recursos legais, para 

efetivação de uma política de atenção à saúde dos servidores públicos, observa-se 

que é necessária uma maior articulação com os princípios que orientam a saúde dos 

trabalhadores, como integralidade, interdisciplinaridade e participação destes com o 

desenvolvimento de ações de vigilância e assistência e com foco na prevenção e 

promoção da saúde. 

Verificou-se que o investimento em espaços que reforcem o caráter 

interdisciplinar, com vistas à mudança da visão e atuação dos profissionais hoje 

inseridos nesse campo, se apresenta como uma importante estratégia para os 

gestores do SIASS, a fim de transpor as barreiras que impedem a construção 

coletiva de propostas de trabalho voltadas para a prevenção e promoção em saúde.  

A ausência da universalidade das ações, o relatado desconhecimento do 

SIASS por parte do conjunto dos servidores e a estagnação e incipiente papel 

central do SIAPE - Saúde foram outros pontos relevantes identificados nas 

entrevistas. Tais pontos já haviam sido ressaltados como desafiadores por alguns 

autores. 

Como propostas para auxiliar a implementação da Política na UFF, sugere-

se um maior comprometimento do nível de gestão central com as ações do SIASS, 

com incentivo e financiamento aos Programas de Qualidade de vida e apoio para 

reestruturação dos ambientes de trabalho; necessidade de mobilização dos agentes 

implementadores da política; capacitação e educação continuada das equipes 

interdisciplinares; implantação das Comissões Internas de Saúde do Servidor 

Público (CISSP) e divulgação das ações da política. 

Faz-se necessário, também, a solicitação de aprimoramento do SIAPE-

Saúde junto ao órgão gestor do sistema, para facilitar o acesso da equipe 

multidisciplinar e cumprir o seu papel de divulgação, além de ampla divulgação dos 

dados através de boletins. 

Como recomendações de trabalhos futuros sugere-se um diagnóstico de 

todas as ações implementadas na UFF na atual gestão. 

              É necessário investirmos na prevenção de agravos e promoção de saúde. 

Precisamos superar a hegemonia do olhar assistencialista, bem como da saúde 

ocupacional (SO) nas relações saúde- trabalho. 
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7 APÊNDICE 

 

7.1 ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO AO SERVIDOR ATIVO 

 

A proposta da entrevista  é analisar se os servidores conhecem as iniciativas 

da Política de Atenção à Saúde do Servidor e se usufruem daquelas que foram 

implantadas na UFF. A PASS é uma política voltada aos servidores públicos 

federais, sustentada por três eixos: assistência em saúde, promoção e vigilância e 

perícia em saúde. As iniciativas relacionadas à assistência à saúde são a concessão 

do benefício de saúde suplementar e a integração dos serviços de assistência 

existentes à rede SIASS, desestimulando a criação de novos serviços. Em relação à 

perícia, a utilização do prontuário eletrônico, o manual de perícia, a edição do 

decreto que normatiza as licenças por motivo de saúde e a capacitação da equipe 

técnica são as iniciativas que possibilitam a construção de um novo padrão da 

avaliação da capacidade laborativa dos servidores. No eixo de promoção e 

vigilância, as iniciativas são: a Norma Operacional de Saúde do servidor (NOSS); o 

exame médico periódico; os princípios, diretrizes e ações em saúde mental; a rede 

de projetos de qualidade de vida; e a criação de Comissões Internas de Saúde do 

Servidor por local de trabalho. 

 

a. Tempo UFF:  __________    

 

b. Cargo: 
______________________________________________________ 

 

c.Você conhece as iniciativas propostas 

pela PASS? Em caso afirmativo, como 

conheceu tais propostas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Você possui plano de Saúde?      (  )  Sim    (  )   Não 
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Qual? ______________________________________________________________ 

 

5. Você possui plano odontológico?       (  )  Sim   (  )  Não 

 

6. Você tem conhecimento de que o governo federal prevê um 

benefício/ressarcimento para cobrir parte da despesa de contratação do plano de 

saúde?  (  ) Sim   (  ) Não 

 

6.1 Você recebe esse benefício/ressarcimento? 

 
             (  ) Sim     (  )  Não     Por quê?   __________________________________  

___________________________________________________________________ 

 

6.2 Esse benefício / ressarcimento: 

 
(  )   foi essencial para contratação / manutenção do plano de saúde e sem ele não 

teria acesso a este serviço; 

 
(  )    contribuiu para contratação / manutenção do plano de saúde; 

 
(  )    foi indiferente, pois já tinha plano de saúde e manteria mesmo sem este auxílio; 

 

(  )    não contribuiu para contratação / manutenção do plano de saúde. 

 

7. Já utilizou o serviço de assistência médica da UFF? 

 

     (  ) Sim    (  ) Não 

 

7.1 Já utilizou serviço de assistência odontológica da UFF? 

 

      (  ) Sim    (  ) Não 

 

8. Nos últimos 5 anos já precisou do Serviço de Perícia da UFF? 

 

    (  ) Sim    (  ) Não 
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9. Tem conhecimento se a UFF desenvolve ações do tipo: (responda Sim ou Não) 

 

Atendimentos realizados por outros profissionais da área de saúde (além de 

médicos, dentistas)? Quais? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Cursos ou palestras abordando temas de saúde? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Programa de qualidade de vida? Participa ou já participou de algum? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Outras ações que considera importante. Quais?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10. Você tem conhecimento de que a PASS prevê a realização de exames médicos 

periódicos na UFF? 

 

(  ) Sim    (  ) Não 

 

10.1 Você já fez esse tipo de exame proposto por essa Política? 

 

(  ) Sim     (  ) Não 

 

11. O ambiente em que trabalha o expõe a agentes que podem fazer mal à saúde? 

 

(  ) Sim     (  ) Não     (  ) Não sei informar 
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11.1 Você recebe adicional de insalubridade? 

  

(  ) Sim     (  ) Não 

 

12. Quais as suas sugestões para melhoria das ações voltadas à Saúde do 

Servidor? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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7.2 ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO AO GESTOR 

 

1. Cargo:________________________ 

 

2. Em relação às ações propostas pela Política de Atenção à Saúde e Segurança do 

Servidor Público Federal (PASS), enquanto gestor, você tem vivenciado dificuldade 

na implementação das mesmas?  

 

(  ) Sim    (  ) Não 

 

Se SIM, assinale a(s) dificuldade(s) para sua implementação e aponte 

sugestões de melhoria segundo o seu ponto de vista. 

 

3. ( ) Integrar as ações de assistência em saúde (Médica, Odontológica e 

Psicossocial), formando equipe multidisciplinar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. (  ) Integrar as ações de assistência às ações de promoção em saúde?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

5. (  ) Atender às determinações legais no que se refere à perícia oficial em saúde: 

Por quê? Quais os principais entraves encontrados? 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. (  ) Instituir os exames periódicos na sua instituição?  

Por quê? ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7. ( ) Atender às determinações legais no que se refere à concessão de 

insalubridade, periculosidade e radiação ionizante. Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8. (  ) Dificuldade em propor e executar programas de QV? Quais os programas em 

andamento? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9.  (  ) Outras dificuldades. Quais? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 


