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RESUMO 

 

O Governo Federal, por meio do Ministério do Planejamento, criou a Política de Atenção à 

Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal (PASS), sustentada pelos eixos: 

vigilância e promoção à saúde, assistência à saúde do servidor e perícia em saúde. O IFNMG, 

enquanto Instituição pública que integra a Administração Pública Federal, detém o encargo de 

promover ações voltadas para a melhoria da saúde e qualidade de vida dos seus servidores a 

partir do que é proposto pela referida política. Com esta pesquisa objetivou-se analisar o 

cuidado à saúde do servidor como objeto de gestão no âmbito do IFNMG, considerando as 

disposições da PASS e as ações de saúde propostas pela Instituição. A investigação, de caráter 

qualitativo e quantitativo, teve como instrumentos de coleta de dados a entrevista 

semiestruturada e a pesquisa documental. O estudo evidenciou que a PASS, quando de sua 

criação, representou um importante avanço em termos de política pública de saúde, contudo, 

no decorrer dos anos, ela foi perdendo força e atualmente percebe-se uma dissonância entre a 

referida política e disponibilização adequada de recursos para a implementação de suas 

propostas. Apesar do empenho de seus órgãos de saúde e da Diretoria de Gestão de Pessoas, o 

IFNMG tem vivenciado dificuldades diversas para a efetivação das práticas de atenção à 

saúde do servidor, sobretudo no que se refere às ações de promoção e vigilância em saúde. 

Entre os principais desafios encontrados, destacam-se a carência de recursos financeiros e de 

pessoal, bem como a falta de apoio do Governo Federal e da gestão maior do IFNMG na 

provisão de recursos para a otimização das ações de saúde institucionais. No que se refere aos 

afastamentos de servidores por motivos de saúde ocorridos na Instituição no ano de 2016, foi 

observado um percentual de servidores afastados de 8,36% em relação ao total de servidores 

da Instituição, bem como uma média de 3,21 dias de afastamento por cada servidor 

institucional e, ainda, verificou-se uma duração média dos afastamentos de 28,73 dias. O 

maior percentual de afastamentos ocorreu entre servidores com faixa de idade entre 31 e 40 

anos. Os Transtornos Mentais e Comportamentais foram responsáveis pelos maiores índices 

de afastamentos por motivos de saúde na Instituição. Esta pesquisa mostrou-se relevante na 

medida em que permitirá um conhecimento maior sobre as questões que envolvem o papel 

institucional em promover ações voltadas para a saúde dos servidores a partir das propostas da 

PASS e no contexto de numa Instituição de ensino. Os achados desta pesquisa também serão 

úteis para o aprimoramento das políticas e ações de saúde no âmbito na Instituição. 

 

Palavras-chave: Saúde. Servidor Público. Gestão. Absenteísmo. 



 
 

ABSTRACT 

 

Brazilian Government’s Ministry of Planning has established the Policy for the Federal Public 

Servant's Health and Safety at Work (PASS), which is led by three main actions: health 

awareness and accessibility, health assistance and medical expertise procedures. The IFNMG 

(the Federal Institute of Education, Science and Technology of the North of Minas Gerais), as 

a public institution pertaining to the Public Administration, has the goal of promoting actions 

that will improve the health and quality of life of its workers, according to the propositions of 

the aforementioned policy. This paper aims at studying the IFNMG’s role in managing health 

care services in benefit of its servants, considering the provisions of the PASS and the health 

programs proposed by the Institution itself. The research, of qualitative and quantitative 

methodology, had as instruments of data collection the semi-structured interview and the 

document analysis. Research has found that, at the occasion of its establishment, PASS 

represented an important progress in the field of public health policies. Over the years, 

however, its enforcement has been losing strength, and there is now a discrepancy between 

said policy and the availability of resources to enforce its proposals. Despite the commitment 

of its healthcare agencies and its Department of People Management, the IFNMG has been 

finding obstacles to establish the policies of health care assistance to the servant, especially 

the ones about health awareness and accessibility. Some of the main obstacles are the lack of 

financial and personnel resources and little interest from the State and from the Institute’s 

managing council in providing the necessary resources. In 2016 we were able to register 

8.36%, out of all servants, on medical leave, with an average of 3.21 days of leave per 

servant, and an average duration of 28.73 days. The highest percentage of leaves were among 

servants between 31 and 40 years of age. We also observed that Mental and Behavioral 

Disorders were reason for the highest rates of medical leaves in the Institution. This research 

has shown itself relevant because it will promote better awareness about the role of the 

Institution in promoting projects aimed at proper health care of its servants, with the policies 

proposed by PASS and taking into account that it is an educational institution. In addition, our 

findings will also be useful to improve healthcare policies and projects within the Institution. 

 

Keywords: Health. Public Servant. Management. Absenteeism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história humana e de construção do mundo as formas de realização 

do trabalho sofreram mudanças significativas, alterando as relações de produção e a maneira 

como a sociedade processa o seu existir e agir e fundamenta suas relações econômicas e 

sociais. Essas novas exigências do trabalho fizeram com que ele modificasse o seu significado 

ao longo dos tempos e contextos históricos. Contudo, a essência do que é o trabalho não se 

alterou, consistindo em uma ação do ser humano sobre as coisas. Ao construir algo com seu 

trabalho, o homem modifica a si mesmo, desenhando em si significados existenciais 

relacionados ao ato de trabalhar. Sejam quais forem as razões em que se fundamente, o 

trabalho pode ser concebido como um organizador da vida social (ALVES; GODOY, 2001).  

Segundo Zanin et al. (2015), desde a antiguidade são inúmeros os relatos que 

apontam para as relações entre saúde e trabalho, contudo tais relações sempre surgiram como 

dado empírico na longa experiência humana. A partir dos séculos XVI e XVII, em pleno 

desenvolvimento do modo capitalista de produção, começaram a surgir abordagens de 

natureza científica, sendo um dos pioneiros nesse campo o médico italiano Bernardino 

Ramazzini (1633-1714), em cujo livro De Morbis Artificum Diatriba (Doenças do Trabalho) 

é listada uma série de enfermidades advindas do contato do trabalhador com agentes 

químicos, poeiras, metais e outros elementos, abordando com mais afinco o adoecimento 

relacionado ao trabalho. 

Ao longo do tempo a crescente incorporação de novas tecnologias e o incremento 

de um complexo conjunto de inovações organizacionais alteraram notadamente a estrutura 

produtiva de países capitalistas, incluindo o Brasil. Tais mudanças levaram a transformações 

significativas nas condições e relações de trabalho, sendo uma delas a intensificação da carga 

de trabalho, consumindo de forma colossal as energias físicas e intelectuais dos trabalhadores. 

Soma-se a isso um aumento da precarização do trabalho, ausência de direitos, baixos salários, 

condições de trabalho insalubres e desgastantes (ELIAS; NAVARRO, 2006; PRAZERES; 

NAVARRO, 2011). 

Nos últimos tempos a evolução do processo de trabalho vem alterando o perfil de 

adoecimento dos trabalhadores, uma vez que fatores que anteriormente acarretavam 

principalmente desgaste e comprometimento físicos, nos dias de hoje causam também 

alterações psicoemocionais. O trabalhador é constantemente pressionado para gerar 

produtividade, cumprir prazos, conhecer e dominar espaços de trabalho cada vez mais 

mecanizados e competitivos. Almeja-se um trabalhador cada vez mais especializado, com 
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domínio de novas tecnologias e integrado ao mundo globalizado. E a situação mencionada 

produz um impacto significativo na saúde dos trabalhadores (NAVARRO; PADILHA, 2007; 

PINTO, 2010). 

A intensificação da carga laboral tem repercutido na capacidade de trabalho dos 

indivíduos, a qual é influenciada por fatores diversos que podem estar relacionados ao 

ambiente de trabalho e mesmo ao estilo de vida do trabalhador. Tais fatores podem impactar 

no bem estar laboral, isto é, na capacidade física e mental do trabalhador para a realização de 

suas atividades, tendo em conta as exigências do trabalho e do seu contexto social 

(HILLESHEIN; LAUTERT, 2012). O aumento da complexidade do trabalho tem se 

evidenciado no estresse causado pelo desgaste do trabalhador em realizar tarefas que 

requerem significativo esforço físico, mental e emocional (TUOMI et al., 2005). 

Ao longo da história, o conceito de saúde foi sofrendo mudanças conceituais com 

base nos avanços tecnológicos e científicos e com o surgimento de novas doenças e seus 

agentes causadores. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), dado o seu caráter 

biopsicossocial, a saúde é tida atualmente como um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social, e não apenas a ausência de doença ou de qualquer enfermidade 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1946). A concepção de saúde passou a agregar 

uma gama de aspectos, centrando-se não apenas na ideia de que o adoecimento decorre de 

infecção por microorganismos patogênicos, fatores hereditários ou idiopáticos, mas 

assumindo um modelo que considera outras causas e diversos fatores (sociais, 

psicoemocionais, etc.) envolvidos no processo saúde-doença. 

No Brasil, a Constituição de 1988 institucionalizou o Sistema Único de Saúde 

(SUS), estabelecendo princípios e diretrizes norteadores de um novo paradigma sanitário. As 

ações de saúde passaram a ter como foco principal o atendimento integral das necessidades de 

saúde da população, com ênfase nas atividades preventivas e educativas (VASCONCELOS; 

PASCHE, 2006). 

Dentre os vários campos que o conceito de saúde passou a abarcar, cita-se o da 

saúde do trabalhador. Afinal, trabalho e saúde encontram-se intimamente atrelados, sendo que 

muitas vezes um pode se comportar como determinante do outro. Na seção que trata sobre o 

direito à saúde, a Carta Magna estabelece, em seu art. 200, que compete ao SUS, entre outras 

atribuições, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde 

do trabalhador, colaborando na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho 

(BRASIL, 1988).  
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A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, ao incluir a saúde do trabalhador 

dentro do campo de atuação do SUS, a define como um conjunto de atividades que, mediante 

ações de vigilância epidemiológica e sanitária, se destina à promoção e proteção da saúde dos 

trabalhadores, bem como à recuperação e reabilitação de sua saúde em razão dos riscos e 

agravos advindos das condições de trabalho (BRASIL, 1990a). Assim, com a Constituição 

Federal, legislações e regulamentações ulteriores, a saúde do trabalhador tornou-se mais bem 

resguardada, passando a ser direito de todos e dever do Estado, devendo ser objeto de 

proteção por parte das instituições públicas e privadas.  

No âmbito do serviço público federal, com o intuito de diminuir o número de 

adoecimentos e aposentadorias por invalidez entre os servidores públicos federais e consolidar 

ações na área da saúde e segurança no trabalho de tais servidores, em 2009 foi consolidada a 

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

Trata-se de uma política norteadora das ações a serem desempenhadas pelas instituições e 

órgãos públicos federais voltadas para a saúde de seus servidores, sendo sustentada a partir 

dos eixos: vigilância e promoção à saúde; assistência à saúde do servidor; e perícia em saúde 

(BRASIL, 2010a). 

Como estratégia para a implementação das propostas da PASS e com o fim de 

elaborar e potencializar as ações de saúde nos órgãos da Administração Pública Federal (APF) 

foram criados o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS) e o Comitê 

Gestor de Atenção à Saúde do Servidor (CGASS), por meio do Decreto nº 6.833, de 29 de 

abril de 2009 (BRASIL, 2010a). O SIASS tem como objetivo coordenar e integrar ações e 

programas nas áreas de assistência à saúde, de perícia oficial, bem como de promoção, 

prevenção e acompanhamento da saúde dos servidores (BRASIL, 2009a). Foi definida 

também a organização de uma rede de unidades de atenção à saúde do servidor, as Unidades 

do SIASS, tendo como propósito articular os recursos disponíveis e propor medidas para a 

implementação das ações da PASS (BRASIL, 2010a). 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais 

(IFNMG), enquanto instituição integrante da APF, encontra-se sujeito às determinações da 

PASS no tocante às políticas e ações voltadas para a saúde de seus servidores. Nessa 

perspectiva, no intuito de atender à orientação da política governamental para implementar 

ações voltadas à saúde dos servidores, o IFNMG criou, em 2013, a Coordenação de 

Assistência à Saúde e Qualidade de vida do Servidor (CASQV), órgão vinculado à Diretoria 

de Gestão de Pessoas (DGP), que, entre outras atribuições, se encarrega de coordenar as 

atividades referentes à saúde dos servidores da Instituição. Além da CASQV, foi criado 
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também o Núcleo de Segurança do Trabalho (NST), e posteriormente a Instituição tornou-se 

sede de uma Unidade do SIASS. 

Enquanto servidor do IFNMG, atuando na DGP, desde o meu ingresso em 2011, 

mantenho contato frequente com a CASQV e, com base em minhas vivências no setor, a 

partir de discussões e debates ocorridos em reuniões de trabalho, bem como pelo acesso a 

banco de dados da Instituição em razão de minhas atribuições, pude fazer as seguintes 

observações: apesar de o IFNMG possuir órgãos responsáveis por desenvolver ações de saúde 

na Instituição, e mesmo havendo um programa institucional de promoção da saúde e 

qualidade de vida dos servidores, parece haver uma dificuldade institucional em consolidar 

ações sistemáticas, programáticas e mais efetivas voltadas para a promoção e vigilância em 

saúde dos servidores; as ações de saúde desenvolvidas pela Instituição parecem estar voltadas 

sobretudo para a realização de perícias médicas; a realização de um estudo que abordasse o 

perfil dos afastamentos por motivos de saúde servidores da Instituição se mostraria relevante, 

uma vez que permitiria a criação de indicadores sobre o absenteísmo por motivos de saúde na 

Instituição, de forma a subsidiar a criação de políticas internas voltadas para a promoção da 

saúde dos servidores. 

Em minhas vivências enquanto Enfermeiro de saúde pública, antes de me tornar 

servidor do IFNMG, pude perceber as dificuldades que envolvem as ações de promoção de 

saúde e prevenção de doenças no âmbito das instituições públicas de saúde. Estas, apesar de 

contarem com profissionais com formação específica em saúde, com recursos materiais e todo 

aparato humano e tecnológico próprios, ainda assim apresentam dificuldades em trabalhar 

com promoção e vigilância em saúde, dado o caráter complexo desse tipo de atenção. Tal 

constatação me levou a refletir, já atuando no IFNMG, sobre quão delicado seria lidar com 

ações de promoção de saúde no âmbito de uma Instituição de ensino, cuja atividade-fim não 

se relaciona com a atenção à saúde de indivíduos, mas que, para atender às determinações de 

uma política pública governamental, deve desenvolver ações voltadas para a promoção da 

saúde dos seus servidores. 

Diante dos fatos acima apresentados, surgiram os seguintes questionamentos: 

como se dá o cuidado à saúde dos servidores no âmbito do IFNMG frente aos preceitos da 

PASS e às ações de saúde propostas pela própria Instituição? Como estão organizadas as 

ações voltadas para a saúde dos servidores no âmbito da Instituição? Quais os desafios e 

perspectivas institucionais para a realização das ações de atenção à saúde do servidor, 

sobretudo aquelas relacionadas à promoção e vigilância em saúde, na perspectiva da PASS? 

Quais têm sido as principais causas de afastamentos por motivos de saúde dos servidores no 
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IFNMG, e como tem sido a distribuição desses afastamentos por sexo, faixa etária, e entre 

Professores e Técnico-administrativos? 

Com base no que foi exposto, esta pesquisa teve como objetivo principal analisar 

o cuidado à saúde do servidor como objeto de gestão no âmbito do IFNMG frente às 

disposições da PASS e às ações de saúde propostas pela Instituição. Especificamente, tal 

estudo pretendeu: compreender como estão orientadas e organizadas as ações voltadas para a 

saúde dos servidores no âmbito do IFNMG, analisando a articulação entre as ações realizadas 

com as disposições da PASS e com as práticas propostas pela Instituição; investigar os 

limites, desafios e as perspectivas para o desenvolvimento das ações de saúde propostas, 

sobretudo aquelas voltadas para a promoção da saúde dos servidores; descrever o perfil dos 

afastamentos por motivos de saúde dos servidores do IFNMG referentes ao ano de 2016, 

identificando as principais causas dos afastamentos e sua distribuição por sexo, faixa etária, e 

entre Professores e Técnico-administrativos.  

As propostas deste estudo requereram que fosse realizada uma pesquisa cuja 

abordagem principal foi qualitativa, mas que também apresentou uma vertente quantitativa 

(SEVERINO, 2016). Ao levar em conta os objetivos traçados, esta pesquisa configurou-se 

como descritivo-exploratória, e quanto às fontes utilizadas, classificou-se como documental e 

de campo (GIL, 2016; SEVERINO, 2016). A pesquisa teve como cenário o IFNMG e como 

sujeitos 6 servidores da Instituição considerados pelo pesquisador como pessoas-chave para o 

fornecimento das informações necessárias à investigação. Como instrumentos para a coleta de 

dados foram utilizadas a pesquisa documental e a entrevista semiestruturada. A análise dos 

dados resultantes da aplicação das entrevistas foi feita mediante o uso da técnica de análise de 

conteúdo proposta por Bardin (2011), enquanto os dados quantitativos foram tratados através 

da estatística descritiva simples. O projeto desta pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), 

obtendo a aprovação necessária para sua realização. No tocante aos dados referentes aos 

afastamentos dos servidores por motivos de saúde, optou-se por utilizar os dados referentes ao 

ano de 2016, uma vez que o sistema SIAPE-Saúde passou a ser alimentado sistematicamente 

no IFNMG com informações sobre afastamentos por motivos de saúde dos servidores 

somente a partir de outubro de 2015, quando a Instituição tornou-se sede de uma Unidade do 

SIASS. 

Esta pesquisa se justifica pelo fato de que as informações obtidas com a 

persecução dos seus objetivos poderão subsidiar a criação e o fortalecimento de políticas 

internas voltadas para a promoção e vigilância à saúde dos servidores do IFNMG. Os 
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resultados deste estudo poderão ser utilizados também por outras instituições públicas federais 

para criar ou melhorar políticas e programas que visem à atenção aos servidores no tocante à 

sua saúde. Os elementos teóricos deste estudo também contribuirão para o enriquecimento 

acadêmico e profissional de estudantes, trabalhadores e gestores. 

O interesse pelo tema foi resultado da constatação da premente necessidade de se 

lançar um olhar sobre as questões relacionadas à saúde dos servidores como objeto de gestão 

institucional, considerando também o fato de que os dados referentes aos afastamentos dos 

servidores por motivos de saúde ainda não são devidamente acompanhados nem utilizados de 

forma sistemática para a criação de políticas e ações de saúde no âmbito da Instituição. As 

instituições de ensino não raro têm sido objeto de diversos estudos voltados para a saúde de 

seus trabalhadores, sendo tais pesquisas um reflexo da crescente preocupação com os efeitos 

do trabalho e suas condições na saúde de seus trabalhadores.  

Desse modo, uma pesquisa que aborde a responsabilidade institucional no cuidado 

à saúde dos servidores, levantando informações sobre as práticas e políticas de saúde internas, 

sobre dados objetivos acerca do absenteísmo em razão do adoecimento dos servidores, bem 

como sobre as dificuldades e desafios existentes, mostra-se de muita relevância. Por ser uma 

Instituição Federal de Ensino que abarca diversas categorias profissionais, o IFNMG constitui 

um espaço promissor para que se realize tal estudo. Seus resultados permitirão conhecer 

melhor os aspectos que envolvem a gestão do cuidado à saúde dos servidores, a realidade 

institucional no tocante ao adoecimento de seus servidores, bem como os desafios e 

perspectivas institucionais para a implementação de ações voltadas para a saúde dos 

servidores. Afinal, a execução de ações de vigilância e promoção em saúde que produzam 

impactos positivos sobre os processos de trabalho e a saúde dos servidores constitui o grande 

desafio a ser perseguido, conforme estabelecido pela PASS. 

Para uma melhor apresentação desta proposta de pesquisa, optamos por dividi-la 

em Capítulos, os quais foram precedidos por uma Introdução na qual foi exposto um 

panorama geral do estudo, apresentando-se o problema motivador da pesquisa, os objetivos, a 

justificativa e a relevância do estudo. Os Capítulos 1, 2 e 3 apresentam o referencial teórico 

que serviu de aporte para este estudo. O Capítulo 1 aborda a relação trabalho-saúde, o 

absenteísmo no trabalho, e faz também uma retrospectiva histórica sobre a saúde do 

trabalhador no Brasil. O Capítulo 2 faz uma discussão acerca do cuidado à saúde do servidor 

no âmbito da APF, com destaque para a PASS, sendo apresentados também alguns conceitos 

acerca de gestão e de Gestão de Pessoas, dada a relevância dessas áreas de conhecimento no 

processo de cuidado à saúde dos servidores. No Capítulo 3 discorre-se brevemente sobre o 
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surgimento da educação profissional e tecnológica no Brasil, contudo o foco do Capítulo foi 

apresentar uma visão geral do IFNMG, seu surgimento, sua estrutura e características, já que 

tal Instituto constitui o cenário da pesquisa, o campo sobre o qual a pesquisa se desdobrou. O 

Capítulo 4 discorre sobre os procedimentos metodológicos, caracterizando o estudo, 

delimitando seus sujeitos, o cenário, as estratégias para coleta e análise dos dados e as 

questões éticas que envolveram a realização da pesquisa.  

O  dois últimos Capítulos se referem aos resultados deste estudo. O Capítulo 5 

trata do cuidado à saúde do servidor no âmbito do IFNMG, identificando os órgãos internos 

responsáveis por esse cuidado, as ações de atenção à saúde do servidor desenvolvidas pela 

Instituição, bem como os principais desafios e perspectivas vivenciados para a implementação 

das propostas da PASS. Por tratar-se de um Capítulo com enfoque qualitativo, a discussão se 

deu em conjunto com os resultados e a análise ali apresentados, de forma a melhor 

contextualizar os aspectos abordados. No Capítulo 6 discute-se sobre o absenteísmo por 

motivos de saúde no IFNMG, apresentando-se dados sobre os afastamentos dos servidores 

por razões de saúde ocorridos na Instituição em 2016. Nesse Capítulo, por tratar da parte 

quantitativa da investigação, optou-se por situar a sua discussão, constituída por uma 

interpretação dos principais resultados à luz da literatura, em separado dos dados analisados. 

Esclarece-se que as mencionadas organizações da discussão nos Capítulos 5 e 6 também 

seguiram uma finalidade didática para melhor apresentação do trabalho, conforme ponderado 

pelos pesquisadores. Por fim, após os Capítulos, são apresentados as Considerações Finais, as 

Referências, os Apêndices e os Anexos. 
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CAPÍTULO 1 – TRABALHO E SAÚDE 

 

1.1 O trabalho e sua relação com o processo saúde-doença 

 

O trabalho ocupa um lugar central tanto na vida das pessoas quanto na sociedade. 

Além de constituir-se em atividade essencial para a satisfação das necessidades de 

subsistência, supre também necessidades de cunho social, afetivo e emocional dos indivíduos. 

Segundo Marx (2008), por meio do trabalho o homem faz uso de sua força para modificar a si 

mesmo e a natureza.  

Ribeiro (2012) caracteriza o trabalho sob duas dimensões: pela dimensão 

primária, na qual ele representa a relação do homem com a natureza na busca pelo suprimento 

de suas necessidades; e pela dimensão secundária, na qual o trabalho se transforma em 

mercadoria e força de trabalho. Segundo Dejours (2004), trabalhar não é somente produzir, 

sendo também a transformação de si mesmo, um momento ofertado à subjetividade para se 

testar, para se realizar. O trabalho, do ponto de vista humano, envolve elementos como gestos, 

o saber-fazer, um engajamento do corpo, a mobilização da inteligência, a capacidade de 

refletir, de interpretar e de reagir às situações. Traduz-se, portanto, no poder de sentir, de 

pensar e de inventar.  

Para Marx (1994), o processo de trabalho pode ser entendido como a 

transformação de um objeto definido em um produto determinado, por meio da intervenção 

humana que, para fazê-lo, emprega instrumentos. O trabalho é, portanto, algo que o homem 

faz intencionalmente e conscientemente, tendo por objetivo produzir algum produto ou 

serviço que tenha pretensamente algum valor para o próprio ser humano. Segundo o referido 

autor, o trabalho põe em movimento as forças naturais relacionadas à corporalidade do 

homem, seus braços, pernas, cabeça e mãos, com o objetivo de apropriar-se da matéria natural 

tornando-a útil na sua vida. Ao atuar por meio desse movimento sobre a natureza externa a 

ele, e ao modificá-la, ele transforma ao mesmo tempo a sua própria natureza. 

Em tempos remotos, do antigo Egito, perpassando pelo Império Romano, Idade 

Média e Renascimento, o sentido do trabalho relacionava-se a aspectos negativos, atrelado à 

ideia de inferioridade, aviltamento, punição (PINTO, 2010). A palavra castigo tem sua origem 

na palavra grega pónos – trabalho. Nos dias atuais, a palavra trabalhar vem da derivação do 

latim tripaliare, da qual se originou o tripálio, que consiste num instrumento constituído por 

três paus aguçados, utilizado para fins diversos, entre quais sujeitar e torturar escravos e 
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condenados e conter animais. Essa derivação confirma o sentido muitas vezes negativo do 

trabalho (PERGHER, 2001; PINTO, 2010).  

Uma das funções essenciais do trabalho desde sempre foi garantir a sobrevivência 

do homem. Contudo, o significado do trabalho evoluiu ao longo do tempo, deixando de ser 

um mero manipulador da natureza para tornar-se algo além desta compreensão. Tornou-se um 

fator importante na consolidação da cultura dos povos e construção das relações entre os 

homens, assumindo também um papel substancial no decorrer do tempo até os dias atuais, 

delineando as classes sociais e contribuindo para a formação da identidade do indivíduo e 

para que ele estabeleça sua posição dentro da coletividade (PINTO, 2010).  

A relação entre trabalho, saúde e doença sempre existiu. Contudo, essa relação 

como foco de atenção mostrou-se diferente nas várias fases da história humana. No trabalho 

escravo ou no regime servil, não havia preocupação com a saúde dos indivíduos, sendo o 

trabalho muitas vezes tido como castigo ou estigma. O escravo e o servo eram assemelhados a 

ferramentas, sem história, sem progresso, sem perspectivas. Apesar do progresso tecnológico 

e das conquistas trabalhistas que ocorreram no decorrer dos séculos até os dias atuais, o olhar 

sobre a saúde do trabalhador não raro se manteve e ainda se mantém semelhante ao dos 

tempos antigos. Com a expansão e modernização dos processos produtivos, em especial após 

a Revolução Industrial, o trabalhador livre para vender sua força de trabalho tornou-se refém 

dos ditames dos ritmos e modos de produção para atender à necessidade de acumulação 

rápida de capital e de máximo aproveitamento dos equipamentos, antes de se tornarem 

obsoletos. Refém das máquinas e da complexificação dos meios produtivos, o trabalhador se 

via exposto a jornadas extenuantes e desumanas de trabalho, a espaços fabris inadequados, 

predispondo ao risco de acidentes e mortes nos locais de trabalho, bem como à proliferação de 

doenças infectocontagiosas (MINAYO-GOMEZ; THEDIM-COSTA, 1997). A intensificação 

laboral constitui um traço marcante do capitalismo moderno, sendo responsável pelo 

desmedido consumo das energias tanto físicas quanto espirituais dos trabalhadores (ELIAS; 

NAVARRO, 2006; PRAZERES; NAVARRO, 2011). 

A atividade objeto do trabalho envolve um processo dialético no qual, de um lado, 

encontra-se o sujeito trabalhador que dá sentido ao que faz, e de outro, as situações 

vivenciadas no trabalho que impactam sobre as percepções desse trabalhador em relação a 

todo o contexto de trabalho. A partir dessa dialética, o trabalhador pode ter experiências tanto 

de prazer quanto de sofrimento em seu contexto de trabalho (DE FREITAS; FACAS, 2013).  

Um dos primeiros modelos desenvolvidos no tocante à atenção à saúde do 

trabalhador foi a Medicina do Trabalho. Diante da crescente exploração da força de trabalho e 
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sua precarização, Robert Dernham, um empresário inglês de uma empresa têxtil da época, 

decidiu estabelecer assistência médica no interior da fábrica para atender aos seus 

empregados, surgindo assim, em 1830, o primeiro serviço de Medicina do Trabalho, cuja 

intervenção foi funcional numa conjuntura em que a força de trabalho era o fator principal de 

acumulação capitalista. Tal serviço pretendia, por meio da detecção de riscos à saúde dos 

trabalhadores, prevenir agravos e promover a recuperação da força do trabalhador, evitando 

interrupções nos processos de trabalho motivados por doenças e acidentes do trabalho. Era, 

portanto, um mero artifício para evitar prejuízos e para promover o controle e a manutenção 

da força de trabalho. Tal lógica expandiu-se por vários outros países juntamente com a 

expansão do processo de industrialização (MENDES; DIAS, 1991).  

Ao tentar estabelecer os elementos responsáveis pelos adoecimentos no interior 

fabril, a Medicina do Trabalho centrava-se apenas nos agentes causadores de doenças, 

desconsiderando outros fatores que também exerciam influência na saúde dos trabalhadores. 

Nesse sentido, as práticas desenvolvidas se baseavam nos agravos incidentes no corpo do 

trabalhador e no isolamento específico de agentes e fatores que desencadeavam adoecimentos 

e acidentes, considerando nessa perspectiva que o trabalhador também era responsável pelas 

péssimas condições de saúde a que estava submetido (MOURA, 2016). Centrada na figura do 

médico, a Medicina do Trabalho orientava-se pela teoria da unicausalidade, ou seja, para cada 

doença havia um agente etiológico. No âmbito do trabalho, cuidava em isolar riscos 

específicos, atuando sobre suas consequências e medicalizando em função de sinais e 

sintomas ou associando-os a doenças já conhecidas (MINAYO-GOMEZ; THEDIM-COSTA, 

1997). 

Mais tarde, em 1919, foi criada a Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

como parte do tratado de Versalhes, que pôs fim à 1ª Guerra Mundial. Em 1953, essa 

organização elabora a Recomendação 97 sobre a Proteção da Saúde dos Trabalhadores, 

recomendando aos Estados Membros formação e qualificação de médicos do trabalho 

(MENDES; DIAS, 1991).  

Com a 2ª Guerra Mundial e no pós-guerra houve uma piora nas condições de 

trabalho, acompanhada pelo desenvolvimento de novos processos industriais, novos 

equipamentos e o surgimento de uma nova divisão internacional do trabalho. Com isso, 

aumentou-se a insatisfação dos trabalhadores e os agravos à sua saúde, despertando 

novamente a preocupação dos empregadores, visto que a Medicina do Trabalho instituída não 

conseguia sanar os problemas de saúde decorrentes de um processo produtivo com novas 

tecnologias, processos, equipamentos e produtos (CAVALCANTE et al., 2008). 
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Em 1959 ocorre a Conferência Internacional do Trabalho, ocasião em que a OIT 

divulga a Recomendação 112, trazendo orientações para a organização dos Serviços de 

Medicina do Trabalho, os quais deveriam estar situados nos locais de trabalho ou em suas 

proximidades, com o objetivo de proteger os trabalhadores dos riscos à saúde decorrentes do 

trabalho, adequar o trabalho às condições e características dos trabalhadores e promover a 

saúde física e mental dos indivíduos no ambiente do trabalho. Contudo, a intenção principal 

dos serviços de Medicina do Trabalho era, na verdade, selecionar os trabalhadores mais 

saudáveis, com o fim de evitar ao máximo a ocorrência de problemas de saúde nos 

empregados, e, consequentemente, minimizar prejuízos financeiros para os empresários 

(MENDES; DIAS, 1991).  

O modelo da Medicina do Trabalho rapidamente se expandiu para outros países, 

acompanhando o processo de industrialização e, com os avanços técnico-científicos que eram 

incorporados às indústrias e que ocorriam em ritmo veloz, a Medicina do Trabalho ficou 

impossibilitada de atender de maneira adequada os problemas de saúde decorrentes dos 

processos de trabalho, o que acarretou insatisfação por parte dos trabalhadores (MENDES; 

DIAS, 1991). 

Nessa perspectiva de não conseguir resolver os problemas de saúde dos 

indivíduos relacionados ao ambiente de trabalho, a Medicina do Trabalho evoluiu, assim, 

principalmente nas grandes indústrias, para a Saúde Ocupacional, incorporando a teoria da 

multicausalidade para o surgimento de doenças, apresentando características de 

multidisciplinaridade e com atuação de equipes multiprofissionais sobre o ambiente de 

trabalho, com ênfase na higiene ocupacional (CAVALCANTE et al., 2008). Para Moura 

(2016), trata-se de um novo modelo que reivindicava uma nova forma de intervenção no 

ambiente de trabalho, com práticas que se baseavam na incorporação de outras especialidades 

e áreas de conhecimento para prevenção e tratamento dos acidentes e agravos aos quais os 

trabalhadores eram suscetíveis, questionando a centralidade médica e firmando suas práticas 

no pilar da multicausalidade de fatores. 

As lutas e reivindicações referentes à saúde do trabalhador acompanhavam o 

movimento de transformação das relações de trabalho, sobretudo em virtude da evolução do 

sistema capitalista. Na segunda metade da década de 60 um movimento social começa a surgir 

em alguns países industrializados (principalmente Alemanha, França, Inglaterra, Estados 

Unidos e Itália), que se expandiu para outras partes do mundo. Tal movimento começa a 

questionar aspectos como o sentido da vida, o significado do trabalho para o indivíduo, o 

valor da liberdade, exigindo a participação dos trabalhadores nas discussões e movimentos 
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sobre saúde e segurança no trabalho. Esse movimento social acaba por culminar em mudanças 

na legislação trabalhista como, por exemplo, a instituição, em 1970, na Itália, da Lei 300, 

conhecida como “Estatuto dos Trabalhadores”, a qual recomendava a melhoria das condições 

e dos ambientes de trabalho, o reconhecimento e a validação do saber dos trabalhadores, a não 

delegação da vigilância à saúde ao Estado, entre outras disposições. Conquistas semelhantes 

no campo da saúde do trabalhador também foram obtidas pelos trabalhadores norte-

americanos, ingleses, canadenses, franceses, noruegueses, entre outros (MENDES; DIAS, 

1991). 

 

1.2 Saúde do trabalhador no Brasil 

 

Ao longo do tempo mudanças gradativas nos processos de trabalho influenciadas 

por fatores de ordem econômica, social e política levaram ao cenário atual do campo da saúde 

do trabalhador no território brasileiro. Na época do Brasil Colônia, entre os anos de 1500 a 

1822, a assistência médica era escassa, sendo privilégio apenas dos militares, para os quais 

havia cirurgiões-mor e hospitais militares. Para a maioria das pessoas e trabalhadores o 

tratamento e a cura das doenças se davam mediante os cuidados da medicina doméstica, pelo 

trabalho de curandeiros, sangradores, boticários, pelo uso de plantas, ervas e outros métodos 

naturais (TIMBÓ; EUFRÁSIO, 2009). 

O marco a partir do qual o olhar sobre as questões envolvendo a relação entre 

trabalho e saúde se tornou mais relevante foi a Revolução Industrial. Conforme Frias Junior 

(1999), o desenvolvimento industrial no Brasil ocorreu com cerca de um século de atraso em 

relação à Inglaterra, mas nos mesmos moldes: condições ruins de trabalho, sem condições 

mínimas de higiene, emprego de mão de obra barata, incluindo mulheres e crianças, fábricas 

com estrutura primitiva, etc. A Medicina do Trabalho e a Saúde Ocupacional ocorreram no 

Brasil de forma semelhante ao ocorrido nos países desenvolvidos, ainda que tardiamente. Os 

trabalhadores das fábricas e indústrias brasileiras, por volta do início do século XX, contavam 

com serviços médicos parcialmente custeados pelos trabalhadores, orientados para práticas 

curativas, sem ênfase em ações preventivas e de promoção de saúde. As ações de saúde 

existentes eram direcionadas principalmente ao controle de endemias, com vistas à 

preservação da força de trabalho. Ademais, os serviços médicos tinham como objetivo 

principal garantir a produtividade e o lucro das empresas (VASCONCELLOS, 2007). 

Em 1891 foi publicado o Decreto nº 1.313, regulamentando o trabalho de menores 

nas fábricas (BRASIL, 1891). Em 1919 surgiu o Decreto nº 3.724, uma das normas pioneiras 
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no que se refere à segurança e à saúde do trabalho no Brasil, estabelecendo as obrigações e 

responsabilização das empresas e do Estado pelos acidentes de trabalho de seus operários 

(BRASIL, 1919). A partir de mobilizações sindicais, lutas e reinvindicações sociais na época 

em busca de melhorias nas condições de trabalho e saúde, foram criadas em 1923, com a lei 

Eloy Chaves, as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAP’s), e em 1933 os Institutos de 

Aposentadorias e Pensões (IAP’s). Tais institutos ofereciam assistência médica e alguns 

outros benefícios (aposentadoria, pensão por morte) a algumas categorias profissionais, 

mediante contribuição mensal (SANTANA; SILVA, 2012; VASCONCELLOS, 2007). 

Em 1943 o Decreto nº 5.452 instituiu a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), 

um marco da legislação trabalhista brasileira, com vistas a ordenar as relações de trabalho e 

proteger os trabalhadores em seu ambiente de trabalho, tornando obrigatórios nas grandes 

empresas os serviços de Medicina e Segurança do Trabalho. Contudo, a adequação a tais 

exigências foi lenta e gradativa, priorizando as ações curativas (SANTANA; SILVA, 2009; 

VASCONCELLOS, 2007). Na década de 50, paralelamente ao grande surto industrial 

ocorrido no país, ocorreu a criação de entidades como os Serviços Especializados de Saúde 

Pública (SESP), o Serviço Social da Indústria (SESI) e a Associação Brasileira de Medicina 

do Trabalho (ABMT) (FRIAS JUNIOR, 1999).  

A década de 60 no Brasil foi marcada por uma forte crise política que culminou 

com o golpe militar de 1964. Com o regime militar, o Estado adquiriu papel significativo no 

gerenciamento do sistema de saúde do país. Na segunda metade da referida década aconteceu 

o terceiro grande surto industrial do país, chamado “Milagre Brasileiro”, quando se iniciou a 

construção de grandes obras, como a Transamazônica, ponte Rio-Niterói, estádios de futebol, 

hidroelétricas, e outras. Os locais de trabalho nessas obras se assemelhavam a campos de 

batalha, onde operários morriam diariamente em função do ritmo e do desgaste do trabalho 

(FRIAS JUNIOR, 1999). Em 1966 criou-se o Instituto Nacional de Previdência Social 

(INPS), a partir da unificação dos IAP’s, consistindo num modelo de prestação de benefícios 

e serviços restritos aos trabalhadores empregados vinculados à CLT, através de contribuições 

sobre o seu salário, oferecendo em contrapartida benefícios previdenciários e de saúde. Nessa 

época surgiu a chamada Medicina de Grupo através de convênios entre o INPS com empresas, 

formando um complexo médico industrial para a prestação de assistência médica aos 

trabalhadores (ROCHA; NUNES, 1994; VASCONCELLOS, 2007).  

A necessidade de mudanças e melhorias no sistema levou à criação, em 1977, do 

Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS) (BRASIL, 1977a). 

A Lei nº 6.514, de 1977, modificou o capítulo V da CLT, que se refere à Segurança e 
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Medicina do Trabalho, objetivando reforçar as orientações de caráter preventivo (BRASIL, 

1977b). Inovando ainda mais, a referida Lei foi regulamentada pela Portaria nº 3.214, de 08 

de junho de 1978, a qual aprovou as Normas Regulamentadoras (NR’s), um grande marco 

para a história da segurança e saúde no trabalho no Brasil. As NR’s foram criadas com o 

intuito de orientar a aplicação da legislação de promoção da segurança e da proteção da saúde 

dos trabalhadores, sendo as mesmas de observância obrigatória pelas empresas privadas e 

públicas e pelos órgãos públicos de administração direta e indireta (BRASIL, 1978). Apesar 

das reformas na CLT estabelecendo a obrigatoriedade de serviços multidisciplinares no 

ambiente de trabalho com vistas à melhoria da saúde dos trabalhadores, tais mudanças não se 

mostraram eficazes para de resolver o problema do adoecimento dos trabalhadores (DIAS, 

1995). 

Em 1978, por imposição às empresas pelo regime militar então vigente, surgiram 

os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 

(SESMT), compostos por equipes multiprofissionais (Médicos, Engenheiros, Técnicos de 

Segurança, etc.). Tais serviços foram uma resposta aos altos índices de acidentes de trabalho 

ocorridos na época (FRIAS JUNIOR, 1999; MENDES, 1995). Com o fim do regime militar, 

instala-se a Nova República, em 1985, em um contexto de defesa do neoliberalismo, marcado 

por privatização de empresas estatais, redução dos gastos públicos e investimento estrangeiro 

direto. O país vive um momento de forte crise econômica e explosão inflacionária, 

acompanhadas por lutas e mobilizações sociais generalizadas (MENDONÇA; FONTES, 

2004). 

A década de 1980 consistiu num momento de luta democrática no país, marcado 

pela busca por direitos e diversas conquistas pelos cidadãos e trabalhadores. Os movimentos 

Sanitário e Sindical ocorridos nessa época foram grandes motivadores para a busca de 

melhorias no campo da saúde do trabalhador. Como resultado de tais movimentos aconteceu, 

em 1986, a VIII Conferência Nacional de Saúde. Nesse mesmo ano ocorreu a I Conferência 

Nacional de Saúde do Trabalhador, reunindo sindicalistas, técnicos da área de saúde e 

profissionais de outras áreas, universidades e a comunidade em geral, intensificando os 

debates acerca da saúde do trabalhador no âmbito da saúde pública. Tais eventos foram 

marcos importantes no estabelecimento de um novo paradigma sanitário, cujos princípios e 

práticas foram solidificados em 1988 com a nova Constituição Federal, a qual instituiu o SUS, 

cuja política de saúde incluía a execução de ações voltadas para a promoção da saúde do 

trabalhador (FRIAS JUNIOR, 1999; SANTANA, SILVA, 2009). 
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Com a institucionalização do SUS, a saúde passou a ser tratada como um direito 

de todos os cidadãos, sendo responsabilidade do Estado oferecer acesso universal e igualitário 

às ações e serviços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação. Foi estabelecida 

também a formação de rede regionalizada hierarquizada mediante responsabilidade 

compartilhada entre as três esferas de governo. Como diretrizes do sistema citam-se a 

descentralização da gestão, a integralidade da atenção e a participação comunitária, sendo 

reconhecida também a participação da iniciativa privada no SUS (BRASIL, 1988). Portanto, 

com o SUS, as ações e serviços de saúde, incluindo o campo de saúde do trabalhador, 

deixaram de ter como foco principal as atividades curativas, reorientando-se para priorizar as 

ações de caráter preventivo e de promoção da saúde. O SUS representou uma afirmação de 

compromisso do Estado brasileiro para com os seus cidadãos no tocante a sua saúde. 

Em 1990 foi promulgada a Lei nº 8.080 (Lei Orgânica da Saúde), dispondo sobre 

as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, reafirmando os princípios e 

bases do SUS (BRASIL, 1990a). Tal norma surgiu como reguladora das ações de saúde a 

partir dos princípios do SUS, definindo um melhor desenho do campo da saúde do 

trabalhador, incluindo-o no campo de atuação do SUS e reforçando as ações preventivas e de 

promoção da saúde no trabalho (SANTANA, SILVA, 2009). Em seu art. 6, parágrafo 3, assim 

dispõe: 

 
Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um 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, abrangendo: 
I - assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença 
profissional e do trabalho; 
II - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em 
estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde 
existentes no processo de trabalho; 
III - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da 
normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, 
armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de 
máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador; 
IV - avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde; 
V - informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas 
sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem 
como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de 
admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional; 
VI - participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do 
trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas; 
VII - revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de 
trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais; e 
VIII - a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a 
interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando 
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houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores (BRASIL, 
1990a, p. 18056). 

.  

Em 1994 aconteceu a II Conferência Nacional em Saúde do Trabalhador e em 

1998 foram criadas a Norma Operacional de Saúde do Trabalhador (NOST) no SUS 

(Portaria/MS nº 3.908) e a Norma Técnica sobre Vigilância em Saúde do Trabalhador 

(Portaria/MS nº 3.120). Em 1999, por meio da Portaria nº 1.339/MS, instituiu-se a Lista de 

Doenças e Agravos em Saúde do Trabalhador (SANTANA; SILVA, 2009). 

Frias Junior (1999) destaca que, nesse período, várias NR’s que vigoravam 

praticamente intactas desde a Portaria nº 3.214 de 1978 foram modificadas, entre elas: a NR 

7, instituindo a obrigatoriedade das empresas elaborarem um Programa de Controle Médico 

de Saúde Ocupacional (PCMSO); a NR 9, criando o Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA); e a NR 17, que aborda de uma forma mais racional a questão da 

ergonomia nos postos de trabalhos. 

Em 1998 foi editada a Portaria/MS nº 3.120, aprovando a Instrução Normativa de 

Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT), bem como a Portaria/MS nº 3.908, que 

aprovou a Norma Operacional de Saúde do Trabalhador (NOST-SUS) (SANTANA; SILVA, 

2009). Em 2002, por meio da Portaria GM nº 1.669, foi implantada a Rede Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST), tendo como principal objetivo articular 

ações de saúde do trabalhador voltadas à assistência, vigilância e promoção da saúde, visando 

garantir a atenção integral à saúde dos trabalhadores (DIAS; HOEFEL, 2005). Com ela, os 

Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) passaram a atuar na execução, 

articulação e pactuação de ações de saúde.  

Em 2004, o Ministério da Saúde, através da Portaria nº 777, tornou obrigatória a 

notificação dos agravos à saúde relacionados ao trabalho no âmbito do SUS (DIAS; 

HOEFEL, 2005). Em 2005 aconteceu a III Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. 

Neste mesmo ano foi publicada a NR 32, a qual estabelece diretrizes básicas para a 

implementação das medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços 

de saúde e daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral 

(BRASIL, 2005b).  

Em 2011 foi publicado o Decreto nº 7.602, o qual instituiu a Política Nacional de 

Segurança e Saúde do Trabalhador (PNSST), tendo por objetivos a promoção da saúde, a 

melhoria da qualidade de vida do trabalhador, bem como a prevenção de acidentes e de danos 

à saúde relacionados ao trabalho. Tal política traz como princípios o fortalecimento da 

universalidade, o diálogo social e a integralidade de ações entre os Ministérios envolvidos 
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(BRASIL, 2011). A Portaria nº 1.823, de 23 de agosto de 2012, institui a Política Nacional de 

Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, tendo por finalidade definir os princípios, as 

diretrizes e as estratégias a serem observados pelas três esferas de gestão do SUS para o 

desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador com ênfase na vigilância, visando 

à promoção e à proteção da saúde dos trabalhadores e à redução da morbimortalidade 

decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos (BRASIL, 2012a). 

Portanto, percebe-se que, desde a Constituição Federal de 1988, vários 

documentos normativos foram editados com o fim de orientar e instrumentalizar as ações de 

Saúde do Trabalhador. Tais ações ganharam maior destaque no âmbito das políticas públicas, 

tendo sido aprimoradas nas últimas décadas, demonstrando que a saúde do trabalhador é um 

campo em constante construção. 

 

1.3 O Ministério do Trabalho e outros órgãos trabalhistas no Brasil: breve histórico 

 

As relações de trabalho no Brasil começaram a se organizar em 1912, quando foi 

criada a Confederação Brasileira do Trabalho (CBT), a qual objetivava atender a diversas 

reivindicações da classe operária por melhorias nas condições de trabalho e por direitos 

trabalhistas. Posteriormente, foi criado o Departamento Nacional do Trabalho por meio do 

Decreto nº 3.550, de 16 de outubro de 1918, assinado pelo Presidente da República 

Wenceslau Braz Pereira Gomes, visando regulamentar a organização trabalhista no Brasil 

(NEVES, 2015). 

Em 30 de abril de 1923, por meio do Decreto nº 16.027, o então Presidente Artur 

Bernardes cria o Conselho Nacional do Trabalho, órgão consultivo dos poderes públicos em 

assuntos relacionados ao trabalho e à previdência social (BRASIL, 1923). Em 26 de 

novembro de 1930, por meio do Decreto nº 19.433, o Presidente Getúlio Vargas criou o 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (BRASIL, 1930). A partir de então, o 

Ministério passou por diversas alterações em sua estrutura, composição e denominação de 

órgãos ao longo de sua história. 

Foram criadas as Inspetorias Regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio, por meio do Decreto nº 21.690, de 1º de agosto de 1932, e pelo Decreto nº 23.288, 

de 26 de outubro de 1933. Foram criadas também as Delegacias do Trabalho Marítimo, por 

meio do Decreto nº 23.259, de 20 de outubro de 1933, a qual visava à inspeção, disciplina e 

policiamento do trabalho nos portos marítimos. O Decreto-Lei nº 2.168, de 6 de maio de 
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1940, transformou as Inspetorias Regionais em Delegacias Regionais do Trabalho (NEVES, 

2015). 

Em1960, o então Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio passou a ser 

chamado de Ministério do Trabalho e Previdência Social, por meio da Lei nº 3.782, de 22 de 

julho do referido ano. A Lei nº 4.589, de 11 de dezembro de 1964, instituiu o Conselho 

Superior do Trabalho Marítimo, constituído por representantes dos Ministérios do Trabalho e 

Previdência Social, da Marinha, da Agricultura, e também dos empregadores e empregados. 

Em 1966, surgiu a Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho 

– FUNDACENTRO, criada pela Lei nº 5.161, de 21 de outubro de 1966, com a incumbência 

de realizar estudos e referentes à segurança, higiene e medicina do trabalho (NEVES, 2015). 

Em 1972 foi criado o Conselho Consultivo de Mão-de-Obra por meio do Decreto 

nº 69.907, de 7 de janeiro daquele ano. O Ministério do Trabalho e Previdência Social passou 

por nova alteração em sua nomenclatura, por meio da Lei nº 6.036, de 1º de maio de 1974, 

passando a ser denominado Ministério do Trabalho. Em 1976 foi criado o Serviço Nacional 

de Formação Profissional Rural (SENAR), órgão vinculado ao Ministério, por meio do 

Decreto nº 77.354, de 31 de março. Em 1977, por meio do Decreto nº 79.620, de 18 de 

janeiro, foi instituído o Conselho Nacional de Política de Emprego. A Lei nº 6.618, de 16 de 

dezembro de 1978, alterou a denominação da FUNDACENTRO para Fundação Jorge Duprat 

Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho. Foi alterada também a nomenclatura do 

Conselho Consultivo de Mão-de-Obra para Conselho Federal de Mão-de-Obra, por meio do 

Decreto nº 81.663, de 16 de maio de 1978 (NEVES, 2015). 

Em 1980 foi criado o Conselho Nacional de Imigração por meio da Lei nº 6.815, 

de 19 de agosto. As Delegacias do Trabalho Marítimo, o Conselho Superior do Trabalho 

Marítimo, o Conselho Federal de Mão-de-Obra e o Serviço Especial de Bolsas de Estudo 

foram extintos por meio da Lei nº 7.731, de 14 de fevereiro de 1989. Nesse mesmo ano foi 

criado o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço através da Lei nº 

7.839, de 12 de outubro (NEVES, 2015). 

Em 1990 foi criado o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador, por meio da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro do referido ano.  A Lei nº 8.028, de 

12 de abril do mesmo ano, instituiu os seguintes órgãos: Conselho Nacional de Seguridade 

Social; Conselho Nacional do Trabalho; Conselho de Gestão da Proteção ao Trabalhador; 

Conselho de Gestão da Previdência Complementar; e Conselho de Recursos do Trabalho e 

Seguro Social. A referida Lei também alterou a denominação do Ministério do Trabalho, que 

passou a se chamar Ministério do Trabalho e da Previdência Social (NEVES, 2015). 
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O Ministério do Trabalho e Previdência Social passou a se chamar Ministério do 

Trabalho e da Administração Federal por meio da Lei nº 8.422, de 13 de maio de 1992, a qual 

dispunha sobre a criação e a organização de vários ministérios (BRASIL, 1992a). A Lei nº 

8.490, de 19 de novembro de 1992, instituiu o Conselho Nacional do Trabalho, e o Ministério 

do Trabalho e da Administração Federal passou a ser denominado novamente Ministério do 

Trabalho (BRASIL, 1992b). Em 1999, por meio da Medida Provisória nº 1.799-1, de 21 de 

janeiro daquele ano, houve nova mudança na denominação do Ministério do Trabalho e 

Previdência Social, que passou a se chamar Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 

1999). 

Em 2003 foi aprovada a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos 

Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério do Trabalho e Emprego 

através do Decreto nº 4.634, de 21 de março. O Decreto nº 4.764, de 24 de junho daquele ano, 

estruturou a Secretaria Nacional de Economia Solidária, e o Decreto nº 4.796, de 29 de julho 

do mesmo ano, criou o Fórum Nacional do Trabalho. O Decreto n° 5.063, de 3 de maio de 

2004, alterou a Estrutura Regimental do Ministério do Trabalho e Emprego, instituindo a 

Ouvidoria-Geral e o Departamento de Políticas de Trabalho e Emprego para a Juventude. 

Com o Decreto nº 6.341, de 3 de janeiro de 2008, as Delegacias Regionais do Trabalho 

passaram a ser chamadas de Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego, as 

Subdelegacias do Trabalho tornaram-se Gerências Regionais do Trabalho e Emprego, e as 

Agências de Atendimento foram chamadas de Agências Regionais (NEVES, 2015). 

Após sofrer diversas alterações em sua estrutura, composição e nomenclatura, a 

Lei nº 13.266, de 05 de abril de 2016, em seu art. 2º, inciso III, transformou o Ministério do 

Trabalho e Emprego em Ministério do Trabalho e Previdência Social (BRASIL, 2016b). A 

Medida Provisória nº 782, de 31 de maio de 2017, estabeleceu nova organização dos órgãos 

da Presidência da República e dos Ministérios, alterando novamente a constituição e as 

competências do Ministério do Trabalho e Previdência Social, que passou a ser chamado de 

Ministério do Trabalho (BRASIL, 2017a). A referida Medida Provisória foi convertida na Lei 

nº 13.502, de 1º de novembro de 2017. 

Portanto, o Ministério do Trabalho é um órgão da APF direta que regulamenta e 

fiscaliza diversos assuntos concernentes à área trabalhista e previdenciária, dispondo sobre 

questões referentes aos direitos do trabalhador, política salarial, saúde e segurança no 

trabalho, formação e desenvolvimento profissional, entre outras (BRASIL, 2016a). Conforme 

Brasil (2017a), O Ministério do Trabalho tem como área de competência:  
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I - política e diretrizes para a geração de emprego e renda e de apoio ao trabalhador; 
II - política e diretrizes para a modernização das relações do trabalho; 
III - fiscalização do trabalho, inclusive do trabalho portuário, e aplicação das 
sanções previstas em normas legais ou coletivas; 
IV - política salarial; 
V - formação e desenvolvimento profissional; 
VI - segurança e saúde no trabalho; 
VII - política de imigração; e 
VIII - cooperativismo e associativismo urbanos (BRASIL, 2017a). 

 

Apresenta ainda como estrutura básica: o Conselho Nacional do Trabalho; o 

Conselho Nacional de Imigração; o Conselho Nacional de Economia Solidária; o Conselho 

Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; o Conselho Deliberativo do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador; e até três Secretarias (BRASIL, 2017a). 

 

1.4 O absenteísmo por doença no trabalho 

 

Na literatura há diversas definições e abordagens para a expressão absenteísmo. O 

referido termo tem sua origem na palavra “absentismo” e era utilizado originariamente para 

designar a saída de proprietários rurais do campo no século XVIII, os quais deixavam suas 

terras para viverem nas cidades. Após o período industrial o termo adquiriu novo sentido, 

passando a se referir aos trabalhadores que faltavam ao trabalho (BRASIL, 2005c apud 

ROCHA, 1981). A OIT define absenteísmo como a simples falta ao trabalho por parte do 

empregado, e considera absenteísmo por licença médica o período de baixa laboral, tida como 

o período ininterrupto de ausência ao trabalho, em razão de uma incapacidade temporária do 

indivíduo para a execução de suas tarefas (OIT, 1989 apud ARAUJO, 2012). 

Chiavenato (1998) afirma que o absenteísmo, também chamado de ausentismo, é 

uma expressão utilizada para designar as faltas ou ausências dos empregados ao trabalho, que 

podem acontecer em razão de doença comprovada ou não, por razões de ordem familiar, 

atrasos e motivos diversos. Para ele, o absenteísmo se refere a ausências em que os 

empregados deveriam estar trabalhando normalmente. Em obra mais recente, Chiavenato 

(2010) define absenteísmo como a frequência e/ou duração do tempo de trabalho perdido 

quando os colaboradores não comparecem ao trabalho, isto é, quando os trabalhadores não 

estão no trabalho quando deveriam estar em condições normais. Constitui a soma dos 

períodos em que os colaboradores se encontram ausente do trabalho, seja por atraso, falta ou 

qualquer outro motivo interveniente. Para o autor, o oposto de absenteísmo é presença, sendo 

esta o tempo em que o funcionário está disponível para o trabalho.  
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No caso do absenteísmo provocado por doença, Midorikawa (2000 apud 

BATISTA, 2014) cita dois tipos: o tipo I, aquele provocado pela ausência ao trabalho de fato, 

decorrente de doença, com perda da produção laboral; e o tipo II, que se refere ao 

absenteísmo de corpo presente, no qual o trabalhador, mesmo presente no trabalho, tem sua 

produtividade reduzida em razão de algum problema de saúde, o que leva também à 

diminuição de sua capacidade de trabalho. Portanto, contrapondo-se ao conceito de 

absenteísmo no que se refere à falta física do trabalhador ao local de trabalho, existe também 

o termo presenteísmo, o qual, segundo Araújo (2012), é utilizado para designar o absenteísmo 

de corpo presente, em que as pessoas não se ausentam do trabalho, continuam no exercício de 

suas atividades laborais, contudo, em razão de problemas de natureza diversa, não executam 

suas funções de forma satisfatória, estando ao mesmo tempo dentro e fora do trabalho. O 

presenteísmo acaba por limitar a produtividade em termos quantitativos e qualitativos, 

podendo acarretar erros, omissões e outros problemas. 

Segundo Quick e Lapertosa (1982 apud SILVA e MARZIALE, 2000), o 

absenteísmo do tipo I pode ser dividido da seguinte forma: absenteísmo voluntário, que se 

refere às ausências voluntárias no trabalho por razões particulares não relacionadas à doença e 

sem amparo legal; absenteísmo por doença, que inclui todas as ausências por motivos de 

doença ou por procedimento médico, excetuando-se os agravos de caráter profissionais; 

absenteísmo por patologia profissional, que engloba as ausências por acidentes de trabalho ou 

por doença profissional; absenteísmo legal, que envolve faltas no serviço amparadas por leis, 

tais como licença-maternidade, doação de sangue, serviço militar e outras; e absenteísmo 

compulsório, que é a impossibilidade de ir ao trabalho mesmo que o trabalhador não queira 

faltar, em razão de suspensão imposta pelo patrão, prisão ou qualquer outro impedimento que 

não permita que o indivíduo chegue ao local de trabalho. Com fundamento nessa 

conceituação, Cunha (2007) afirma que o absenteísmo-doença consiste na ausência do 

empregado ao trabalho em razão de seu adoecimento. 

As causas do absenteísmo nem sempre se referem ao próprio empregado (fatores 

pessoais desvinculados do trabalho), mas podem estar relacionadas à própria organização, às 

tarefas, à supervisão deficiente, à falta de motivação, às condições ruins de trabalho, aos 

problemas psicológicos decorrentes de uma má gestão, entre outras causas (CHIAVENATO, 

1998). Tal autor lista como as principais causas de absenteísmo: doença efetivamente 

comprovada; doença não comprovada; razões diversas de cunho familiar; atrasos 

involuntários; faltas involuntárias; problemas financeiros; problemas relacionados a 
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transporte; baixa motivação para o trabalho; supervisão precária da chefia; e políticas de 

organização inadequadas. 

Chiavenato (2010) argumenta que o absenteísmo é afetado pela capacidade 

profissional das pessoas e pela sua motivação para o trabalho, além de fatores internos e 

externos ao trabalho. A capacidade de assiduidade ao trabalho pode ser reduzida por barreiras 

à presença, como doenças, acidentes, responsabilidades familiares e particulares, problemas 

de transporte para o local de trabalho e outras. A motivação para a assiduidade é afetada pelas 

práticas organizacionais (como recompensas à assiduidade e punições ao absenteísmo), pela 

cultura de ausência (quando faltas ou atrasos são considerados aceitáveis ou inaceitáveis) e 

atitudes, valores e objetivos dos empregados.  

Araújo (2012) pondera que o absenteísmo tem se revelado como um fator de 

preocupação para as Instituições tanto públicas quanto privadas, o que constitui um fenômeno 

complexo e de difícil gerenciamento. Segundo a autora, problemas de ordem pessoal, 

biológica, familiar, social, familiar, financeira, e diversos outros fatores a que estão dispostos 

os trabalhadores podem levá-los a se ausentarem do trabalho. Problemas relacionados ao 

próprio ambiente laboral, como condições ruins de trabalho, desmotivação, pressões, entre 

outros, também podem levar ao adoecimento físico ou psíquico do trabalhador, e 

consequentemente, ao absenteísmo no trabalho. 

Portanto, diversas abordagens e definições sobre absenteísmo aparecem na 

literatura, e em todas elas o absenteísmo se refere à ausência ao trabalho por parte do 

trabalhador. Nesta pesquisa serão levantadas informações e feitas discussões acerca do 

absenteísmo no trabalho em razão de doença, dada a relevância de tal abordagem, uma vez 

que o adoecimento dos trabalhadores constitui importante fator de impacto nas organizações, 

tanto no que concerne à qualidade de vida dos indivíduos quanto no que tange à qualidade e 

eficiência das ações institucionais no alcance de seus objetivos. Ademais, não serão 

abordados aspectos relacionados ao presenteísmo neste estudo, uma vez que tal pesquisa 

abordará os afastamentos (ausências) dos servidores do seu ambiente laboral em razão de 

questões relacionadas à sua saúde. 

No que se refere aos servidores públicos civis de âmbito federal, o afastamento do 

trabalho por motivos de saúde encontra-se previsto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 

1990, sob a denominação de “licença para tratamento da própria saúde”. Tal licença integra o 

Plano da Seguridade Social, que compreende um conjunto de benefícios que objetiva dar 

cobertura aos riscos aos quais o servidor e sua família estão sujeitos. A referida Lei determina 

que a licença será concedida ao servidor a pedido ou de ofício, sem prejuízo da remuneração a 
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que fizer jus, e com base em perícia médica oficial. A perícia oficial para concessão da 

licença também será realizada por cirurgiões-dentistas, nos casos e hipóteses em que abranger 

o campo de atuação da odontologia. A licença para tratamento de saúde inferior a 15 dias 

dentro de 1 ano poderá dispensar a realização de perícia oficial, conforme definido em 

regulamento. Ademais, a licença que exceder o prazo de 120 dias no período de 12 meses, a 

contar do primeiro dia de afastamento, será concedida por meio de avaliação realizada por 

junta médica oficial (BRASIL, 1990b). 

Segundo o Manual de Perícia Oficial em Saúde, a licença de 1 a 14 dias para 

tratamento da própria saúde do servidor poderá ser dispensada de perícia, desde que: os 

atestados médicos ou odontológicos concedam até cinco dias corridos, incluídos finais de 

semana e feriados; e o número total de dias de licença seja inferior a 15 dias no período de 12 

meses, a contar da data de início do primeiro afastamento. A referida norma dispõe também 

que a licença de até 120 dias, ininterruptos ou não, no período de 12 meses, será avaliada por 

perícia singular. A licença acima de 120 dias será analisada, obrigatoriamente, por junta 

oficial composta por três médicos ou três cirurgiões-dentistas, respeitando-se as áreas de 

atuação (BRASIL, 2017b). 
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CAPÍTULO 2 – ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR NO ÂMBITO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL 

 

2.1 Definindo gestão 

 

A PASS estabelece que as atribuições relacionadas ao desenvolvimento de 

programas e ações de saúde nos órgãos e instituições públicos de âmbito federal competem ao 

órgão gestor de pessoal desses órgãos e instituições. Desse modo, mostra-se relevante que 

façamos algumas considerações acerca dos conceitos que envolvem “gestão”, e, mais 

especificamente, “Gestão de Pessoas”. 

Segundo Bergue (2010), o termo gestão pode ser considerado como sinônimo de 

administração. Para ele, administrar consiste num processo complexo e com várias definições 

possíveis, sendo uma delas, quiçá a mais simples: “executar de forma contínua e virtuosa o 

processo administrativo” (BERGUE, 2010, p. 17). Ainda na visão do autor, o processo ou 

ciclo administrativo é resultante da permanente interação entre quatro elementos ou fases 

fundamentais: planejamento, organização, direção e controle. 

Bravo e Mariano (2006) consideram que a administração envolve a gestão de 

negócios tanto públicos quanto privados, consistindo num conjunto de normas, princípios e 

funções cuja finalidade é ordenar os fatores de produção, controlando sua produtividade e 

eficiência para se conseguir determinado fim ou resultado. Para Maximiano (2000 apud 

BRAVO; MARIANO, 2006), administrar engloba também a tomada de decisões para se 

realizar ações para alcançar determinados objetivos, utilizando-se de certos recursos.  

Almeida (2006 apud ALVES, 2009) acrescenta que o processo de administrar envolve quatro 

processos principais: planejamento, organização, direção e controle. Corroborando tais ideias, 

Alves (2009) assevera que administrar envolve decisão, tendência, comando, funções que são 

indispensáveis à condução de atividades e que sempre estiveram presentes nas diferentes 

culturas e sociedades.  

Para Motta (1991 apud ALMEIDA, 2006) administração, gerência e gestão são 

sinônimas, tanto no rigor vernacular quanto no sentido conceitual, de forma que nenhum 

conceito novo foi introduzido ao se acentuar o uso de um termo em detrimento de outro. 

Todavia, para Testa (1995 apud OLIVEIRA, 2001), há sim uma distinção conceitual entre 

administração e gestão, sobretudo quanto à natureza de seus objetos. A administração tem 

como objetos os recursos, que devem ser garantidos e estarem presentes no lugar e no 

momento de sua utilização. A gestão, por seu turno, é entendida como um espaço de poder 
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que objetiva dar direcionalidade às ações e projetos de uma organização, coordená-los, com o 

intuito de obter o resultado almejado. Dessa forma, Alves (2009) considera que, apesar de a 

gestão envolver a administração de recursos, seu caráter diferencial relaciona-se à 

problemática do poder, encarregando-se de colocar o projeto institucional em pauta e lidando 

com conflitos emergidos. 

Alves (2009) afirma ainda que no Brasil, nas últimas décadas do século XX, o 

termo “administração” foi sendo substituído pelo termo “gerência”, com o intuito de se buscar 

um novo modo de dirigir e decidir. Por volta do final da década de 80, o termo “gestão” 

começou a ser utilizado para definir o campo da administração e da gerência, sem, contudo, 

representar uma mudança conceitual. Segundo a autora, o termo gestão passou então a ser 

adotado no Brasil como qualificativo de formas participativas em administração: cogestão e 

autogestão. Para Bergue (2010), as ações de gestão encontram-se relacionadas a um ou mais 

elementos do ciclo administrativo (planejamento, administração, direção e controle), os quais 

podem ser decompostos em processos menores e seus desdobramentos, objetivando definir as 

várias atividades envolvidas no processo gerencial. 

 

2.2 Definindo Gestão de Pessoas 

 

No presente estudo, a gestão será abordada sob o prisma da Gestão de Pessoas, 

uma vez que é no contexto do órgão gestor de pessoal que se insere a responsabilidade pelas 

ações e programas institucionais voltados para a saúde dos servidores públicos federais 

(BRASIL, 2010a). Com base nisso, serão apresentados a seguir alguns conceitos relacionados 

à Gestão de Pessoas. 

Segundo Gil (2001), a expressão Gestão de Pessoas veio em substituição à 

Administração de Recursos Humanos (ARH), sendo esta ainda muito utilizada para designar 

as formas de lidar com as pessoas nas organizações. A ARH originou-se na década de 60, no 

âmbito das organizações, sobretudo empresas de grande e médio porte que mantinham 

departamentos ou setores de recursos humanos destinados a tratar de assuntos relacionados 

diretamente aos colaboradores. Segundo o autor, a ARH se refere a um ramo especializado da 

Ciência da Administração, envolvendo todas as práticas cujo objetivo se direciona para a 

integração do trabalhador no contexto da organização e para o aumento de sua produtividade. 

Tais práticas se traduzem em ações de recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, 

manutenção, controle e avaliação de pessoal. 
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Conforme Chiavenato (1998), a ARH é uma especialidade que surgiu a partir do 

crescimento e da complexidade das tarefas organizacionais. Com a denominação de Relações 

Industriais, sua origem remonta ao início do século XX com o impacto da Revolução 

Industrial como uma atividade de mediação entre as organizações e as pessoas, objetivando 

diminuir os conflitos entre os objetivos das organizações e as aspirações individuais das 

pessoas. Tais conflitos muitas vezes eram tidos como incompatíveis, como se as pessoas e as 

organizações vivessem em compartimentos separados, precisando de um interlocutor para 

promover-lhes o entendimento.  

Com o passar do tempo o termo sofreu nova ampliação, e por volta de 1950, o 

conceito de Relações Industriais transmudou-se para Administração de Pessoal. Mais tarde, 

por volta de 1960, nova evolução conceitual aconteceu, sobretudo como resposta às novas 

exigências organizacionais, quando as pessoas, os únicos recursos vivos e inteligentes, 

passaram a ser consideradas como recursos fundamentais para o sucesso organizacional. 

Assim, surgiu o conceito de ARH, que parte do princípio de que todas as pessoas precisam ser 

planejadas e administradas pela organização ou por um órgão central de ARH, mantendo 

ainda aquela visão de que as pessoas são seres passivos que devem ser administrados 

(CHIAVENATO, 1998).  

Por volta de década de 1990, quando ocorreram intensas mudanças nas 

organizações, a ARH cedeu lugar a uma nova abordagem: a Gestão de Pessoas. Então, as 

pessoas deixaram de ser consideradas como simples recursos organizacionais e passaram a ser 

vistas como seres dotados de inteligência, habilidades, percepções, aspirações, personalidade. 

Desse modo, a Gestão de Pessoas representa o modo como as organizações buscam lidar com 

pessoas que trabalham de forma conjunta em plena era da informação. Têm-se tais indivíduos 

não mais como recursos organizacionais que devem apenas ser administrados, mas como 

seres proativos, inteligentes, dotados de responsabilidade, conhecimentos e habilidades que 

contribuem para administrar os outros recursos inertes e sem vida (CHIAVENATO, 1998). 

Nessa mesma perspectiva, fala-se hoje também em administração com pessoas, o que 

significa considerar as pessoas não mais como um objeto servil, um mero sujeito passivo do 

processo, um recurso organizacional, mas como sujeitos ativos, colaboradores, parceiros, 

empreendedores das ações, criadores de inovações e agregadores de valor que entendem dos 

negócios e do futuro da organização, ajudando a movê-la e a sustentá-la (CHIAVENATO, 

2010). 

Segundo Chiavenato (2010), a área de Gestão de Pessoas passou por profundas 

transformações a partir do século XX, sobretudo em consequência das mudanças também 
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ocorridas no âmbito das organizações. O Quadro 1 traz de forma resumida as três eras 

organizacionais distintas e suas características: a Era Industrial Clássica, a Era Industrial 

Neoclássica e a Era da Informação.  

 

Quadro 1 – As três etapas das organizações no decorrer do século XX 

 
Era da Industrialização 

Clássica 
(1900-1950) 

Era da Industrialização 
Neoclássica 
(1950-1990) 

Era da Informação 
(Após 1990) 

Estrutura 
organizacional 
predominante 

Burocrática, funcional,  
piramidal, centralizadora,  

rígida e inflexível.  
Ênfase nos órgãos. 

Mista, matricial, com ênfase  
na departamentalização por  

produtos ou serviços ou  
unidades estratégicas  

de negócios. 

Fluida, ágil e flexível,  
totalmente descentralizada.  

Ênfase nas redes de  
equipes multifuncionais. 

    

Cultura 
organizacional 
predominante 

Teoria X. Foco no  
passado, nas tradições e  

nos valores conservadores.  
Ênfase na manutenção  
do status quo. Valor à  

tradição e experiência. 

Transição. Foco no  
presente e no atual.  
Ênfase na adaptação  

ao ambiente. Valorização  
da renovação e da  

revitalização. 

Teoria Y. Foco no futuro  
e no destino. Ênfase na  
mudança e na inovação.  
Valor ao conhecimento  

e criatividade. 

    

Ambiente 
organizacional 

Estático, previsível, poucas e 
gradativas mudanças. Poucos 

desafios ambientais. 

Intensificação e  
aceleração das  

mudanças ambientais. 

Mutável, imprevisível,  
turbulento, com grandes  

e intensas mudanças. 
    

Modos de lidar 
com pessoas 

Pessoas como fatores  
de produtos inertes  

e estáticos. Ênfase nas  
regras e controles rígidos  
para regular as pessoas. 

Pessoas como recursos  
organizacionais que  

devem ser administrados.  
Ênfase nos objetivos  
organizacionais para  

dirigir as pessoas. 

Pessoas como seres humanos  
proativos e inteligentes que  
devem ser impulsionados.  
Ênfase na liberdade e no  
comprometimento para  

motivar as pessoas. 
    

Administração 
de Pessoas Relações industriais. Administração de  

Recursos Humanos. Gestão de Pessoas. 

Fonte: Chiavenato (2010). Adaptado. 
 

Como se vê no Quadro acima, ao longo das três eras organizacionais a área de 

ARH também sofreu alterações expressivas, podendo ser observadas três etapas distintas: 

Relações industriais, Recursos Humanos e Gestão de Pessoas, conforme detalhado no Quadro 

2. As características de cada uma delas encontram-se ajustadas aos padrões de cada época, à 

mentalidade vigente e às exigências das organizações (CHIAVENATO, 2010). 

 

 

 

 

 



46 
 

Quadro 2 – As três etapas da Gestão de Pessoas 

CARACTERÍSTICAS RELAÇÕES 
INDUSTRIAIS 

ADMINISTRAÇÃO DE 
RECURSOS HUMANOS 

GESTÃO DE 
PESSOAS 

Formato do trabalho 
Centralização total das 
operações no órgão de 

RH. 

Responsabilidade de linha e 
função de staff. 

Descentralização rumo 
aos gerentes e às suas 

equipes. 
    

Nível de atuação Burocratizada e 
operacional. Rotina. Departamentalizada e tática. Focalização global e 

estratégica no negócio. 
    

Comando de ação 

Decisões vindas da cúpula 
da organização e ações 

centralizadas no órgão de 
RH. 

Decisões vindas da cúpula 
da área e ações 

centralizadas no órgão de 
RH. 

Decisões e ações do 
gerente e de sua equipe de 

trabalho. 

    

Tipo de atividades 

Execução de serviços 
especializados. 
Centralização e 

isolamento da área. 

Consultoria interna e 
prestação de serviços 

especializados. 

Consultoria interna. 
Descentralização e 
compartilhamento. 

    

Principais atividades 

Admissão, demissão, 
controle de frequência, 
legislação do trabalho, 

disciplina, relações 
sindicais, ordem. 

Recrutamento, seleção, 
treinamento, administração 

de salários, benefícios, 
higiene e segurança, 
relações sindicais. 

Como os gerentes e suas 
equipes podem escolher, 
treinar, liderar, motivar, 
avaliar e recompensar os 

seus participantes. 
    

Missão da área 

Vigilância, coerção, 
coação, punições. 

Confinamento social das 
pessoas. 

Atrair e manter os 
melhores funcionários. 

Criar a melhor empresa e 
a melhor qualidade do 

trabalho. 

Fonte: Chiavenato (2010). Adaptado. 
 

Percebe-se que, com as transformações ocorridas no mundo, a área de Recursos 

Humanos (RH) também passou e tem passado por profundas mudanças. Na Era da 

Informação, lidar com pessoas passou a ser solução e vantagem competitiva em vez de ser um 

problema.  

 
As práticas de RH são delegadas aos gerentes de linha em toda a organização, os 
quais passam a ser os gestores de pessoas, enquanto as tarefas operacionais e 
burocráticas não-essenciais são transferidas para terceiros través da terceirização 
(outsourcing). As equipes de RH livram-se de atividades operacionais para 
proporcionar consultoria interna, para que a área possa assumir atividades 
estratégicas de orientação global, visando ao futuro e ao destino da organização e 
seus membros. As pessoas – de agentes passivos que são administrados – passam a 
constituir agentes ativos e inteligentes que ajudam a administrar os demais recursos 
organizacionais (CHIAVENATO, 2010, p. 42). 

 

Os profissionais de RH devem assumir hoje papéis tanto operacionais quanto 

estratégicos. Para que a área de RH possa criar vantagem competitiva, acrescentar valor à 

organização e alcançar seus objetivos, ela precisa assumir papéis cada vez mais complexos e 

múltiplos. Dentro do conceito moderno de Gestão de Pessoas, as pessoas deixam de ser vistas 
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como recursos organizacionais e passam a ser consideradas como parceiros da organização. 

Como recursos, precisam ser administradas, são inertes, padronizados, uniformes, 

constituindo parte do patrimônio físico na contabilidade organizacional. Como parceiros, as 

pessoas são fornecedoras de conhecimentos, competências, habilidades e inteligência que 

permitem a tomada de decisões racionais para a consecução dos objetivos globais da 

organização (CHIAVENATO, 2010). Na definição de Gil (2001), Gestão de Pessoas consiste 

na função gerencial que tem por objetivo a cooperação das pessoas que atuam nas 

organizações para o alcance dos objetivos, sejam eles organizacionais ou individuais. Tal 

conceito veio substituir o termo ARH por ser este percebido como restritivo, limitando as 

pessoas a recursos, apenas. 

Pelo que se percebe nas conceituações até aqui apresentadas, cumpre destacar a 

indissociável relação entre as pessoas e as organizações no contexto da Gestão de Pessoas. 

Para Chiavenato (2010), as organizações dependem das pessoas para operar, produzir seus 

bens e serviços, servir aos clientes, competir no mercado e para alcançar seus objetivos 

globais e estratégicos. As pessoas, por sua vez, dependem das organizações para sua 

subsistência e para atingir seus objetivos pessoais e individuais, isto é, para o seu sucesso 

pessoal. Portanto, o contexto no qual a Gestão de Pessoas encontra-se situado é representado 

por organizações e pessoas de modo que cada uma das partes depende da outra, numa relação 

de mútua dependência na qual existem benefícios recíprocos, uma simbiose entre as partes. 

Sem organizações e sem pessoas não existiria Gestão de Pessoas.  

 
Em resumo, as organizações são constituídas de pessoas e dependem delas para 
atingir seus objetivos e cumprir suas missões. E para as pessoas, as organizações 
constituem o meio através do qual elas podem alcançar vários objetivos pessoais, 
com um custo mínimo de tempo, de esforço e de conflito (CHIAVENATO, 2010, p. 
6-7). 

 

As organizações consistem em conjuntos de pessoas que produzem, vendem, 

tomam decisões, lideram, motivam, supervisionam, comunicam, gerenciam os negócios da 

empresa, e inclusive dirigem outras pessoas. O crescimento das organizações acarreta a 

necessidade de recursos mais complexos para suas operações, e, consequentemente, aumenta 

também o número de pessoas e da aplicação dos seus conhecimentos, habilidades e destrezas 

para a manutenção da competividade dos negócios, de modo que as pessoas se tornam o 

diferencial competitivo que promove e mantém o sucesso organizacional em um mundo 

globalizado, mutável e concorrencial (CHIAVENATO, 2010). 
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Chiavenato (1999) salienta que as pessoas desde que nascem se encontram 

inseridas em organizações. Elas nascem, crescem, estudam, se divertem e trabalham dentro de 

organizações, sejam quais forem os seus objetivos (lucrativos, educacionais, religiosos, 

sociais, filantrópicos, políticos etc.). Ao mesmo tempo em que as organizações são 

constituídas por pessoas, elas também fornecem meios para que tais indivíduos alcancem 

muitos dos seus objetivos pessoais. Portanto, sem as organizações e sem as pessoas que nela 

existem não havia ARH. 

Nessa mesma linha de atrelar pessoas e organizações, Dutra (2016) caracteriza 

Gestão de Pessoas como um conjunto de políticas e práticas que possibilitam a conciliação de 

expectativas entre a organização e as pessoas para que ambas possam realizá-las no decorrer 

do tempo. Tais políticas e práticas se referem aos princípios e diretrizes que norteiam decisões 

e comportamentos tanto da organização quanto das pessoas, bem como aos vários 

procedimentos, técnicas e métodos utilizados para implementar decisões e nortear ações no 

âmbito da organização e em sua relação com o meio externo. A conciliação de expectativas 

relaciona-se ao compartilhamento de responsabilidades entre a empresa e a pessoa, tendo esta 

um papel ativo em sua relação com a empresa sobretudo na concepção e na negociação do seu 

projeto profissional e pessoal. 

A Gestão de Pessoas se baseia em alguns aspectos fundamentais, sendo eles: as 

pessoas como seres humanos; as pessoas como ativadores de recursos organizacionais; as 

pessoas como parceiras da organização; as pessoas como talentos fornecedores de 

competências; as pessoas como o capital humano na organização. É função da Gestão de 

Pessoas ajudar o administrador a desempenhar as quatro funções básicas do processo 

administrativo (planejar, organizar, dirigir e controlar), uma vez que o administrador não as 

realiza sozinho, mas o faz com o auxílio das pessoas (colaboradores) que formam a sua 

equipe (CHIAVENATO, 2010). 

Entretanto, cumpre salientar que, no contexto das organizações, não raro o 

discurso da conciliação mostra-se ideológico, sendo frequente a coexistência de forças e 

objetivos muitas vezes antagônicos entre os atores organizacionais. Segundo Chiavenato 

(2010), as pessoas nunca têm interesses e objetivos iguais, e tal diferença muitas vezes 

produzem conflitos, os quais são parte inevitável da natureza e existência humanas. Para que 

o conflito se estabeleça, além da divergência de objetivos e interesses, deve haver também 

uma interferência deliberada de uma das partes envolvidas quando ela tenta alcançar seus 

próprios objetivos por meio de uma atuação ativa ou passiva para impor um obstáculo sobre a 
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tentativa de outra parte em alcançar seus ideais. O conflito pode ocorrer entre pessoas, grupos 

e organizações, inclusive entre mais de duas partes simultaneamente.  

Bergue (2014), ao discutir sobre a Gestão de Pessoas no setor público, afirma que 

a Administração é constituída de uma dimensão técnica, instrumental, utilitarista, e outra 

política, a qual envolve o poder e os interesses em conflito. Nessa perspectiva, a 

Administração Pública constitui-se em espaço de convergência de múltiplos interesses. 

Segundo o autor, nas organizações, dada a sua natureza racional e social, são inerentes as 

relações de poder e as tensões que moldam sua dimensão política. Desse modo, ao gerenciar 

um conflito, o gestor precisa negociar interesses, reconhecer diferentes perspectivas de 

compreensão das situações, fazer escolhas, se posicionar e buscar a convergência de esforços 

orientada para um propósito que seja aceito como comum aos diferentes atores. 

 

2.3 A Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal 

– PASS 

 

Segundo Brasil (2010a), os Ministérios e os demais órgãos que compõem o 

Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) tratavam as questões 

concernentes à saúde e segurança do trabalho do servidor público federal segundo os seus 

próprios entendimentos. Enquanto alguns órgãos estruturaram serviços de excelência em 

saúde, com ações nas áreas de assistência, perícia e promoção, outros não desenvolveram 

nenhuma ação na área de saúde do servidor ou o faziam de forma simplória e deficiente. 

 
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). 

 

No que tange aos órgãos públicos, Santos (2016) declara que as ações em Saúde 

do Trabalhador nos órgãos públicos não raro se mostram fragmentadas e heterogêneas, 

havendo dificuldades, por exemplo, em traçar o perfil epidemiológico dos trabalhadores, 

dificultando a realização de ações de vigilância em saúde voltadas para o setor público. 

Ademais, problemas relacionados à saúde dos servidores não constituíam prioridade para os 



50 
 

órgãos governamentais, tornando-se problema somente quando o adoecimento gerava 

ausência do trabalho. 

A partir de 2007, por meio do então Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (MPOG)1, se firma o compromisso de construir e implantar a PASS, de forma 

compartilhada e sustentada por um sistema de informação em saúde do servidor, uma sólida 

base legal, uma rede de unidades e serviços, com a garantia de recursos financeiros 

específicos para a implementação de ações e projetos (BRASIL, 2010a). 

A PASS dispõe que as ações de saúde a serem desenvolvidas pelos órgãos e 

instituições públicos federais ocorram a partir de três eixos específicos: perícia em saúde, 

assistência à saúde e promoção e vigilância em saúde. Tal política se fundamenta na 

abordagem biopsicossocial do indivíduo, em informação epidemiológica, na inter-relação 

entre os eixos citados, no trabalho em equipe multidisciplinar, no conhecimento 

transdisciplinar e na avaliação dos locais de trabalho nos quais se considerem os ambientes e 

as relações de trabalho (BRASIL, 2010a). 

Como estratégia para por em prática as propostas da PASS, por meio do Decreto 

nº 6.833, de 29 de abril de 2009, foi instituído o SIASS, o qual tem por objetivo coordenar e 

integrar ações e programas nas áreas de assistência à saúde, perícia oficial, promoção, 

prevenção e acompanhamento da saúde dos servidores da administração federal direta, 

autárquica e fundacional, de acordo com as disposições da PASS. Por meio do SIASS 

objetiva-se por em prática ações de assistência à saúde, de perícia oficial, bem como ações de 

promoção, prevenção e acompanhamento da saúde. A assistência à saúde caracteriza-se por 

ações que objetivem a prevenção, a detecção precoce e o tratamento de doenças, bem como a 

reabilitação da saúde do servidor, abrangendo as diferentes áreas de atuação referentes à 

atenção à saúde do servidor público civil de âmbito federal. A perícia oficial consiste na ação 

médica ou odontológica que visa avaliar o estado de saúde do servidor para o exercício de 

suas atividades laborais. A promoção, prevenção e acompanhamento da saúde incluem ações 

que visem intervir no processo de adoecimento do servidor tanto no âmbito individual quanto 

nas relações coletivas envolvendo o ambiente de trabalho. Foi instituído também o CGASS, 

composto por representes de sete ministérios e pela Casa Civil da Presidência da República, o 

qual constitui o fórum governamental instituído para a elaboração de diretrizes para a 

aplicação da PASS (BRASIL, 2009a). 
                                                        
1 Cumpre destacar que, em 2016, por meio da Medida Provisória nº 726, de 12 de maio do referido ano, o 
MPOG foi transformado em Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG).  Por isso, a 
expressão “Ministério do Planejamento” utilizada em alguns momentos neste estudo pode se referir tanto ao 
antigo MPOG quanto ao atual MPDG, a depender do contexto. 



51 
 

A Portaria Normativa nº 3, de 7 de maio de 2010, estabeleceu a Norma 

Operacional de Saúde do Servidor (NOSS) com o objetivo de definir diretrizes gerais para os 

órgãos e entidades que compõem o SIPEC voltadas para a implementação das ações de 

vigilância aos ambientes e processos de trabalho e para a promoção à saúde do Servidor 

Público Federal. A NOSS estabelece que os órgãos e entidades, para o cumprimento das ações 

de promoção e vigilância em saúde, devem se orientar pelas seguintes diretrizes: 

universalidade e equidade; integralidade das ações; acesso à informação; participação dos 

servidores; regionalização e descentralização; transversalidade; intra e intersetorialidade; 

cogestão; embasamento epidemiológico; formação e capacitação; transdisciplinaridade; e 

pesquisa-intervenção (BRASIL, 2010b). 

A Portaria nº 3, de 25 de março de 2013, que institui diretrizes gerais para a 

promoção à saúde do servidor público federal, veio orientar os órgãos e entidades do SIPEC 

no tocante ao desenvolvimento de ações de saúde aos seus servidores. Tais diretrizes 

destinam-se a subsidiar políticas e projetos de promoção da saúde e de qualidade de vida no 

trabalho, priorizando 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. Além disso, a referida norma define que as ações de promoção da 

saúde têm como finalidade a melhoria dos ambientes, com foco na prevenção dos acidentes e 

das doenças relacionadas ao trabalho. Para tanto, os órgãos e instituições do serviço público 

federal devem criar planos, programas, projetos e ações gerenciais voltadas para a promoção 

da saúde de seus servidores, as quais devem ser ofertadas segundo os princípios da 

universalidade, equidade, integralidade das ações, acesso à informação, descentralização, 

comunicação, formação e capacitação. São estabelecidas como premissas norteadoras dessas 

ações: multideterminação da saúde; abordagem biopsicossocial; interdisciplinaridade; gestão 

participativa no desenvolvimento das ações; ambientes de trabalho saudáveis; relação entre 

atenção à saúde e Gestão de Pessoas e humanização na atenção à saúde (BRASIL, 2013a). 

Tanto a NOSS (BRASIL, 2010b) quanto as diretrizes gerais de promoção da 

saúde do servidor público federal (BRASIL, 2013a) integram e fundamentam a conjunto de 

ações da PASS, e outras normatizações também foram elaboradas com a finalidade de 

subsidiar a referida política e definir estratégias e diretrizes para a efetivação de suas 

propostas. O Quadro 3 elenca os principais documentos legais que fundamentam a política 

relacionada ao cuidado à saúde do servidor no âmbito do serviço público federal. 
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Quadro 3 – Principais documentos legais que fundamentam a PASS 

Norma Aspectos Legais 

Decreto n° 6.833, de 29 de abril de 2009 
Institui o Sistema Integrado de Atenção à Saúde do 
servidor Público federal (SIASS) e o Comitê Gestor de 
Atenção à Saúde do Servidor. 

  

Decreto n° 6.856, de 25 de maio 2009 Regulamenta o art. 206 da Lei n° 8.112/1990 dispondo 
sobre os exames médicos periódicos.  

  

Portaria Normativa nº 2, de 22 de março de 2010 

Estabelece orientações básicas aos órgãos e entidades 
do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal 
(SIPEC) sobre os procedimentos mínimos para a 
realização de Acordos de Cooperação Técnica para a 
Criação das Unidades do SIASS. 

  

Decreto nº 7.003, de 9 de novembro de 2009 Regulamenta a licença para tratamento da saúde do 
servidor. 

  
Portaria Normativa nº 797, de 22 de março de 2010 
(Revogada) 
Portaria Normativa nº 19, de 20 de abril de 2017 
(Vigente) 

Institui o Manual de Perícia Oficial em Saúde do 
Servidor Público Federal. 
 

  

Portaria Normativa nº 1.261, de 5 de maio de 2010 

Institui os princípios, diretrizes e ações em saúde 
mental que visam orientar os órgãos e entidades do 
Sistema de Pessoal Civil (SIPEC) da Administração 
Pública Federal sobre a saúde mental dos servidores. 

  

Portaria Normativa n° 3, de 7 de maio de 2010 

Estabelece orientações básicas sobre a Norma 
Operacional de Saúde do Servidor (NOSS) aos órgãos 
e entidades do Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Pública federal (SIPEC).  

  
Portaria Normativa nº 5, de 11 de outubro de 2010 
(Revogada) 
Portaria Normativa nº 1, de 9 de março de 2017 
(Vigente) 

Estabelece orientações aos órgãos e entidades do 
Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal – 
SIPEC sobre a assistência à saúde suplementar do 
servidor. 

  

Portaria Normativa nº 6, de 23 de outubro de 2012 Institui as diretrizes em saúde bucal para a promoção 
do servidor público federal. 

  

Portaria Normativa n° 3, de 25 de março de 2013 Institui as diretrizes gerais de promoção da saúde do 
servidor público federal. 

Fonte: https://www2.siapenet.gov.br/saude/portal/public/index.xhtml. Acesso em: 02 abr. 2018.  
 

A construção da PASS se deu mediante um processo participativo que envolveu 

um planejamento estratégico, a consulta de documentos e normas, a organização de encontros, 

fóruns, oficinas e seminários, a formação de grupos de trabalhos e reuniões com gestores dos 

diversos órgãos e entidades da APF com o fim de ampliar a discussão sobre as propostas. O 

processo de construção da política envolveu estratégias importantes tais como: a criação do 

SIASS; a implantação de um Sistema Nacional de Informações em Saúde do Servidor; a 

organização da rede de Unidades do SIASS mediante a formalização de Acordos de 

Cooperação Técnica entre os vários órgãos e entidades; a capacitação de pessoal e a 
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comunicação (BRASIL, 2010a). No que toca aos três eixos de ações de PASS, o Quadro 4 

apresenta as principais iniciativas e estratégias estabelecidas pela a consolidação das 

propostas da referida política.  

 

Quadro 4 – Iniciativas e estratégias para as ações da PASS 
Eixos da PASS Iniciativas e estratégias 

Perícia em saúde 

 Informatização da perícia; 
 Prontuário eletrônico; 
 Manual de perícia 
 Equipe multiprofissional; 
 Capacitação técnica; 
 Decreto que normatiza as licenças por motivos de saúde. 

  

Vigilância e promoção em saúde 

 Exames médicos periódicos; 
 NOSS; 
 Política de Saúde Mental; 
 Rede de projetos de qualidade de vida; 
 Criação das CISSP. 

  

Assistência à saúde  Benefício da saúde suplementar; 
 SUS. 

Fonte: BRASIL (2010a). 
 

A PASS pode ser considerada uma política inovadora em razão de suas propostas 

no que se refere ao cuidado à saúde do servidor público federal, aos aspectos psicossociais 

que aborda, ao caráter coletivo que envolveu sua construção, com a participação dos 

servidores como protagonistas do processo, bem como à gestão participativa, com 

implantação descentralizada e coletivizada. Enquanto política pública de saúde, apresenta 

uma concepção que prioriza a prevenção dos riscos, a melhoria das condições e da 

organização dos processos de trabalho e a avaliação ambiental no sentido de ampliar o 

protagonismo e a autonomia dos servidores. Trata-se de uma política transversal que abrange 

diferentes órgãos e entidades da APF, apresentando diretrizes centrais, porém tendo sua 

implantação descentralizada por meio da gestão participativa dos vários atores sociais 

envolvidos, com foco na intersetorialidade dos órgãos e serviços e na integralidade das ações 

(BRASIL, 2010a). 

No processo de efetivação da PASS, as ações de saúde devem ser implantadas de 

forma sistemática, programática, e executadas pelas equipes de vigilância e promoção da 

saúde dos órgãos e entidades da APF ou pelas Unidades do SIASS de referência, sendo 

orientadas por um sistema de informações em saúde, pautadas em dados epidemiológicos 

produzidos e consolidados através do sistema SIAPE-Saúde e utilizando-se de um sistema de 

referência e contra-referência (BRASIL, 2013a). 
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As equipes de vigilância e promoção devem ter caráter multiprofissional, sendo 

constituídas por profissionais de diferentes formações e especialidades, com vistas a intervir 

nas questões de saúde sob diferentes ângulos, e considerando a dimensão biopsicossocial dos 

indivíduos. Resguardadas as competências específicas desses profissionais, a relação entre 

eles deve ser de interdependência e complementaridade, com garantia de atendimento 

interdisciplinar e uma abordagem transdisciplinar, com prioridade para a atenção psicossocial 

(BRASIL, 2010b). 
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CAPÍTULO 3 – O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS – IFNMG 

 

3.1 Breve histórico da educação profissional no Brasil e o surgimento dos Institutos 

Federais de Educação 

 

Segundo Manfredi (2002), a rede federal de educação profissional teve seu início 

no Brasil no início do século XX, quando o então Presidente do Brasil Nilo Peçanha, através 

do Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, criou 19 instituições chamadas de Escolas de 

Aprendizes Artífices, vinculadas ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Tais 

Escolas destinavam-se ao ensino profissional de nível primário e eram de natureza gratuita, 

tendo como objetivo atender os menos favorecidos economicamente, tornando-os úteis à 

nação. 

A Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, transformou as Escolas de Aprendizes 

Artífices em Liceus Industriais, ofertando ensino profissional de vários ramos e graus, 

destinado sobretudo às classes menos favorecidas (ARAUJO, 2016). Em 1959, essas Escolas 

industriais e técnicas passaram a ser classificadas como autarquias e receberam a 

denominação de Escolas Técnicas Federais, ganhando autonomia didática e de gestão e 

intensificando a formação de técnicos, que eram indispensáveis diante da aceleração do 

processo de industrialização (OTRANTO, 2010). Através da Lei nº 6.545, de 30 de junho de 

1978, as Escolas Técnicas Federais do Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram 

transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica, os chamados CEFET’s, 

equiparando-se aos centros universitários, passando inclusive a usufruir de autonomia para a 

oferta de cursos superiores (MOURA, 2010). 

O processo de transformação das Escolas Técnicas em CEFET’s teve 

prosseguimento e, com a publicação da Lei nº 8.948, de 9 de dezembro de 1994, todas as 

Escolas Técnicas Federais foram transformadas em CEFET’s, processo este que teve sua 

conclusão somente em 2002 (MOURA, 2010). Ressalte-se que a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira nº 9.394, de 1996, reservou alguns de seus dispositivos para tratar da 

educação profissional técnica de nível médio, bem como da educação profissional e 

tecnológica, o que posteriormente foi regulamentado pelo Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 

2004. Em 2007, foi publicado o Decreto federal nº 6.095, de 24 de abril, o qual estabelecia 

diretrizes que objetivavam a integração das instituições federais de ensino técnico para 

constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFNMG, 2013a).  
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Assim, em 29 de dezembro de 2008 foi aprovada a Lei nº 11.892, que instituiu no 

âmbito do sistema federal de ensino a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica e criou os Institutos Federais de Educação. Tais Institutos são definidos como 

instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, 

especializados em ofertar educação profissional e tecnológica em diferentes modalidades de 

ensino, conjugando conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas.  

Constituem-se ainda em instituições acreditadoras e certificadoras de competências 

profissionais, dentro do seu âmbito de atuação, detendo autonomia para criar e extinguir 

cursos dentro de seus limites de atuação territorial, bem como para registrar diplomas dos 

cursos por eles oferecidos (BRASIL, 2008a). 

A Lei acima referida estabelece que os IFE's devem se constituir em centro de 

excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular, 

qualificando-se como referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições 

públicas de ensino, e oferecendo capacitação técnica e atualização aos docentes. Em seu art. 

6º dispõe ainda que os IFE’s devem ofertar educação profissional e tecnológica em todos os 

níveis e modalidades, bem como promover a integração e a verticalização da educação básica 

à educação profissional e superior, otimizando aspectos como a infraestrutura física, os 

recursos de gestão e o quadro de pessoal (BRASIL, 2008a). 

No tocante ao seu formato jurídico-institucional, Pacheco e Morigi (2012) 

destacam que os IFE’s se distinguem da universidade clássica por assumirem uma forma 

híbrida entre universidade e CEFET, uma vez que são instituições de educação superior, mas 

também de educação básica e profissional. Segundo os autores, tais Institutos terão na 

formação profissional, na inserção territorial e nas práticas científicas e tecnológicas os 

principais elementos definidores da sua existência, os quais os aproximam e, ao mesmo 

tempo, os distanciam das universidades. 

Uma das características marcantes dos IFE’s, que inclusive os diferencia das 

universidades, consiste em seu papel de promover a integração e a verticalização da educação 

básica à educação profissional e educação superior, o que possibilita que o aluno obtenha 

desde a formação técnica até a formação superior (BRASIL, 2008a; MAGALHÃES, 2015). 

Os IFE’s apresentam duas categorias principais de servidores públicos: os 

Técnico-Administrativos em Educação (TAE’s), também chamados nesta pesquisa de 

Técnico-Administrativos ou apenas Técnicos; e os Professores de Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico (PEBTT’s), chamados também aqui de Professores ou Docentes. Convém 

destacar que os servidores públicos federais têm seu trabalho regido pela Lei nº 8.112, de 
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1990, que estabelece o regime jurídico únicos dos servidores públicos civis da União, das 

autarquias e das fundações públicas federais. A referida norma define servidor como a pessoa 

legalmente investida em cargo público, sendo este definido como o conjunto de atribuições e 

responsabilidades que se encontram previstas na estrutura organizacional, as quais devem ser 

cometidas a um servidor (BRASIL, 1990b). Portanto, depreende-se que a caracterização de 

um servidor está vinculada à ocupação de um cargo público. 

A categoria docente é composta na sua maioria por Professores efetivos, de 

regime estatutário, e em menor proporção por Professores contratados, de vínculo temporário, 

regidos pela CLT. Ambas as ocupações exigem formação de nível superior em área 

específica. Os Professores estatutários pertencentes ao quadro dos IFE’s pertencem à carreira 

do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, estruturada pela Lei nº 11.784, de 22 

de setembro de 2008 (BRASIL, 2008b). A carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico 

e Tecnológico integra o Plano de Carreiras e Cargos do Magistério Federal, instituído pela Lei 

nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012. Tal carreira é destinada a profissionais habilitados em 

atividades acadêmicas próprias do pessoal docente no âmbito da educação básica, profissional 

e tecnológica (BRASIL, 2012b). 

O grupo dos Técnicos, por sua vez, é composto por uma gama de cargos públicos, 

com diferentes níveis de escolaridade e formação variada, desde o ensino fundamental até o 

superior, incluindo desde trabalhadores braçais até trabalhadores com atribuições 

exclusivamente administrativas. Tais profissionais desenvolvem atividades estratégicas que 

contribuem para o processo de formação básica, técnica e profissional dos alunos. Atuam 

geralmente na chamada atividade-meio, de cunho predominantemente administrativo, 

incluindo áreas como Gestão de Pessoas, contabilidade, finanças, almoxarifado, compras, 

gestão de bibliotecas, assistência estudantil, dentre outras (CAMPOS, 2016; GODINHO, 

2013). A Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, estabeleceu o Plano de Carreira dos Cargos 

Técnico-Administrativos em Educação no âmbito das Instituições Federais de Ensino 

vinculadas ao Ministério da Educação. Segundo tal norma, os cargos que integram o plano de 

carreira dos TAE’s apresentam como atribuições gerais:  

 
I - planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades inerentes ao apoio técnico-
administrativo ao ensino;  
II - planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades técnico-administrativas 
inerentes à pesquisa e à extensão nas Instituições Federais de Ensino;  
III - executar tarefas específicas, utilizando-se de recursos materiais, financeiros e 
outros de que a Instituição Federal de Ensino disponha, a fim de assegurar a 
eficiência, a eficácia e a efetividade das atividades de ensino, pesquisa e extensão 
das Instituições Federais de Ensino (BRASIL, 2005a).  
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Portanto, os Institutos Federais de Educação são um local que se caracteriza por 

apresentar uma multiplicidade de sujeitos, profissões, funções e competências, que se 

organizam e se complementam no sentido de conquistar seus objetivos e finalidades. Tais 

instituições sofreram mudanças diversas em seus objetivos, denominação e desafios, 

acompanhando as normatizações que surgiam, de modo que seus contornos foram se 

delineando ao longo do tempo, e hoje se tem a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, da qual os Institutos Federais de Educação fazem parte. 

 

3.2 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais 

(IFNMG) 

 

No dia 02 de setembro de 1953, durante o governo do presidente Juscelino 

Kubitschek, num período em que se visava formar profissionais capacitados para as metas de 

desenvolvimento do país, foi instituída a Escola de Iniciação Agrícola de Salinas, e em 18 de 

dezembro de 1960 foi criada a Escola Agrotécnica de Januária. Ambas as instituições, pela 

Lei nº 8.731, de 16 de novembro de 1993, foram transformadas em autarquias, passando a se 

chamar, respectivamente, Escola Agrotécnica Federal de Salinas (EAF-Salinas) e Escola 

Agrotécnica Federal de Januária (EAF-Januária). Em 2002, a Escola Agrotécnica Federal de 

Januária transformou-se no Centro Federal de Educação profissional e Tecnológica de 

Januária (CEFET-Januária). 

 
Após décadas de funcionamento como instituições independentes, no período de 
2007 a 2008, o então CEFET-Januária e a EAF-Salinas se inserem em um 
significativo processo de transformação para Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia. Em 2007, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi 
publicado o decreto federal nº 6.095, de 24 de abril, estabelecendo diretrizes para o 
processo de integração das instituições federais de ensino técnico para constituição 
dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e, ainda, o Ministério da 
Educação (MEC), através da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
(SETEC), publica a Chamada Pública MEC/SETEC nº 002/2007, que trata de apoio 
à implantação de 150 novas instituições federais de educação tecnológica, no âmbito 
do Plano de Expansão Fase II da Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica. Nesse período, o CEFET Januária e suas Unidades de Ensino 
Descentralizadas (UNEDs) de Almenara, Arinos e Pirapora e a EAF Salinas se 
uniram e propuseram a criação do IFNMG, sendo a proposta aprovada na íntegra 
pelo MEC/SETEC. Em 2008, por meio da Lei 11.892, foram criados, em todo o 
país, 38 Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia, entre os quais o 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, que 
além das unidades já existentes, foi contemplado com mais dois (02) campus, 
Araçuaí e Montes Claros (IFNMG, 2013a, pg. 14). 
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Assim, o IFNMG foi criado mediante a integração entre o CEFET-Januária e a 

EAF-Salinas, instituições que, quando da criação do IFNMG, contavam com várias décadas 

de experiência na oferta da educação profissional (IFNMG, 2013a). Silva (2015), se referindo 

ao surgimento do IFNMG, declara que Instituições históricas deixaram de existir e originaram 

uma nova Instituição, com novos desafios, concepções e atribuições. Ambas as instituições se 

uniram sob um clima de insegurança e temores, uma vez que a proposta de “ifetização” 

apresentava-se como um modelo muito novo que afetaria os objetivos e princípios da EAF-

Salinas e do CEFET-Januária. Mas o processo também foi visto com fortes expectativas, pois 

poderia significar possibilidades de crescimento e de mais autonomia para ambas as 

instituições. 

Nos anos posteriores, com a expansão da rede federal de educação profissional e 

tecnológica, outros campi foram instituídos e hoje o IFNMG apresenta campus nos 

municípios de Almenara, Araçuaí, Arinos, Diamantina, Janaúba, Januária, Montes Claros, 

Pirapora, Porteirinha, Salinas e Teófilo Otoni, abrangendo as mesorregiões do Norte de 

Minas, do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri, e ainda parte do Noroeste de Minas 

(Figura 1). Além dos campi, também integra a estrutura do IFNMG a Reitoria, situada no 

município de Montes Claros, à qual foi dado o status de órgão executivo. 

 

Figura 1 – Área de abrangência do IFNMG 
 

 
Fonte: http://www.ifnmg.edu.br/ifnmg/conheca. Acesso em: 25 maio 2018. 
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O IFNMG caracteriza-se como uma Instituição de educação superior, básica e 

profissional, pluricurricular, com a organização descentralizada e estruturada no formato 

multicampus (BRASIL, 2008a). Embora a Lei de criação dos IFE’s venha equipará-los às 

universidades, aqueles se tornaram instituições de ensino superior sem alcançar o mesmo 

status destas. Segundo Silva (2015), nos IFE’s a oferta de ensino superior é limitada, a 

pesquisa e extensão desenvolvidas em seu âmbito devem estar relacionadas ao mundo do 

trabalho, e tais Institutos não podem revalidar diplomas de cursos do exterior. Ademais, a 

carreira dos Docentes dos IFE’s é diferente da carreira dos Docentes universitários.  

O IFNMG tem estabelecido como sua missão: 

 
Produzir, disseminar e aplicar o conhecimento tecnológico e acadêmico para 
formação cidadã, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, contribuindo para o 
progresso socioeconômico local, regional e nacional, na perspectiva do 
desenvolvimento sustentável e da integração com as demandas da sociedade e do 
setor produtivo (IFNMG, 2013a, p. 15). 

 

Quanto à sua localização e abrangência, o IFNMG se insere geograficamente de 

forma estratégica com vistas a atender às demandas sociais e às peculiaridades regionais na 

sua oferta formativa. No entanto, observa-se que há uma distância significativa entre alguns 

campi e a Reitoria, o que pode levar a dificuldades na tomada de decisões. As realidades dos 

campi que compõem o IFNMG são bem diferentes. Enquanto um deles apresenta um histórico 

de mais de 60 anos de experiência na oferta de cursos técnicos, uma estrutura mais 

consolidada, e inovar na oferta de cursos superiores, outros foram instituídos há poucos anos, 

alguns inclusive sem sede própria, oferecendo apenas educação técnica de nível médio. A 

estrutura e a organização do IFNMG são relativamente complexas, com realidades diferentes 

em seus vários campi, algumas disparidades, mas, ao mesmo tempo, com desafios comuns. 

Sua cobertura regional é fruto de um processo de expansão institucional com vistas a atender 

as necessidades de ensino e formação da sociedade local e regional (SILVA, 2015). 

O IFNMG apresenta uma área de abrangência com características, demandas e 

potencialidades semelhantes em alguns aspectos, porém diferentes quanto às especificidades 

regionais. Ao retratar os arranjos produtivos locais de suas regiões de abrangência, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFNMG referente ao período de 2014 a 2018 resume 

alguns de seus potenciais econômicos e culturais: 

 
Entre as potencialidades do Norte de Minas, destacam-se agricultura familiar, 
agronegócio, biotecnologia, construção civil, educação, extrativismo, logística, 
saúde e turismo, além da concentração industrial, especialmente nas microrregiões 
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de Montes Claros e Pirapora. É importante ainda salientar que, no Norte de Minas a 
agricultura familiar, fruticultura, comércio, agropecuária, extrativismo vegetal, 
mineração, produção alimentícia e construção civil são potencialidades das 
microrregiões de Janaúba, Januária e Salinas, sendo fundamentais para o 
desenvolvimento da região, pois tornam o ambiente favorável para investimentos e 
potencializam a atividade econômica. No Noroeste de Minas, merecem destaque a 
mineração e a agricultura, o turismo e o processamento de frutas são potencialidades 
de destaque na região de Arinos, microrregião de Unaí. A presença do IFNMG no 
Vale do Jequitinhonha, nas microrregiões de Almenara, Araçuaí e Diamantina 
potencializa as vocações regionais e capacita profissionais para atendimento à 
mineração, turismo, riqueza do subsolo, artesanato, culinária, comércio e pecuária. 
No Vale do Mucuri, a microrregião de Teófilo Otoni, apresenta-se com arranjos 
produtivos direcionados para bens e serviços, mineração, comércio e agropecuária 
(IFNMG, 2013a, p. 22). 

 

Quanto à sua estrutura organizacional, o IFNMG compõe-se de diversos órgãos, 

setores, departamentos, estabelecidos em seus atos normativos e estruturados com vistas a 

atender aos objetivos institucionais. A Instituição, segundo disposto em seu Estatuto, 

apresenta atualmente a seguinte organização geral (IFNMG, 2009):  

I – Órgãos colegiados superiores: 

a) Conselho Superior; e 

b) Colégio de Dirigentes. 

II – Reitoria:  

a) Gabinete; 

b) Pró-reitorias: 

1. Pró-Reitoria de Ensino;  

2. Pró-Reitoria de Extensão;  

3. Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação;  

4. Pró-Reitoria de Administração;  

5. Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional.  

c) Diretorias sistêmicas: 

1. Diretoria de Gestão de Pessoas;  

2. Diretoria de Educação e Formação à Distância;  

3. Diretoria de Assuntos Estudantis e Comunitários; e  

4. Diretoria Executiva. 

d) Auditoria Interna; e 

e) Procuradoria Federal junto ao IFNMG.  

III. Campi, que, para fins da legislação educacional, são considerados sedes. 

A administração do IFNMG cabe aos seus órgãos colegiados, à Reitoria, à 

Direção-Geral dos campi e à direção geral dos campi avançados, apoiados numa estrutura 
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organizacional que define a articulação e a integração dos vários órgãos situados em cada 

nível. A Reitoria constitui o órgão executivo superior da Instituição, sendo dirigida pelo 

Reitor (IFNMG, 2011). A Figura 2 ilustra a estrutura organizacional da Reitoria, que é 

composta pelos seguintes órgãos: 

 
I – Órgão de assistência direta e imediata ao reitor: 
a) Gabinete – GAB. 
II – Órgão de assessoramento ao reitor: 
a) Procuradoria Federal junto ao IFNMG – PF-IFNMG. 
III – Órgão de fiscalização: 
a) Auditoria Interna – Audin. 
IV – Órgão suplementar: 
a) Ouvidoria – OUV. 
V – Órgãos de administração: 
a) Pró-reitorias: 
1. Pró-Reitoria de Administração – Proad; 
2. Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional – Prodi; 
3. Pró-Reitoria de Ensino – Proen; 
4. Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – Proppi; e 
5. Pró-Reitoria de Extensão – Proex. 
b) Diretorias sistêmicas: 
1. Diretoria de Assuntos Estudantis e Comunitários – Daec; 
2. Diretoria de Formação e Educação à Distância – DED; 
3. Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP;e 
4. Diretoria Executiva – DEX. 
c) Diretorias vinculadas às pró-reitorias: 
1. Diretoria de Administração e Infraestrutura – DAI; 
2. Diretoria de Planejamento Orçamentário – DPO; 
3. Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação – DGTI; 
4. Diretoria de Ensino – DE; 
5. Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – DPPI; e 
6. Diretoria de Extensão Tecnológica – Dext. 
d) Departamentos vinculados à pró-reitorias, diretorias sistêmicas ou diretorias: 
1. Departamento de Compras e Licitações – DCL; 
2. Departamento de Orçamento e Finanças – DOF; 
3. Departamento de Planejamento Institucional – DPI; 
4. Departamento de Ensino Superior – DES; 
5. Departamento de Ensino Técnico – DET; 
6. Departamento de Administração de Pessoal – Deap; e 
7. Departamento de Concessões, Cadastro e Pagamento – DCCP (IFNMG, 2015, p. 
5). 
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Figura 2 – Organograma da Reitoria do IFNMG 

 
Fonte: http://www.ifnmg.edu.br/estrutura-organizacional. Acesso em: 15 abr. 2018. Adaptado. 
 

Os campi, por sua vez, têm sua administração sob a responsabilidade do Diretor-

Geral, eleito e nomeado segundo as normas vigentes, e apresenta a seguinte estrutura 

administrativa: 
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I – Conselho Gestor, tendo como órgão vinculado: 
1. Auditoria Interna do Campus. 
II – Colegiados de Curso; 
III – Outros órgãos colegiados instituídos pelo Campus. 
IV – Direção-Geral, tendo como órgãos vinculados: 
1. Órgãos de apoio: 
1.1. Gabinete; 
1.2. Coordenação/Coordenadoria de Gestão de Pessoas; 
1.3. Assessoria de Pesquisa Institucional; 
1.4. Núcleo de Comunicação e Eventos; 
1.5. Núcleo de Ações Inclusivas. 
2. Diretoria/Departamento de Administração e Planejamento, integrada por: 
2.1. Departamento/Coordenação de Administração e Infraestrutura, 
integrado por: 
2.1.1. Coordenação/Coordenadoria/Núcleo de Almoxarifado e 
Patrimônio; 
2.1.2. Coordenação/Coordenadoria/Núcleo de Compras, Contratos e 
Convênios; 
2.1.3. Coordenação/Coordenadoria/Núcleo de Gestão de Serviços e 
Transporte; 
2.1.4. Núcleo de Protocolo e Gestão de Arquivos. 
2.2. Departamento/Coordenação de Contabilidade, Orçamento e Finanças, 
integrado por: 
2.2.1. Coordenação/Coordenadoria de Execução Orçamentária e 
Financeira. 
2.3. Coordenação/Coordenadoria de Gestão da Tecnologia da Informação. 
3. Diretoria/Departamento de Ensino, integrada por: 
3.1. Departamento/Coordenação de Ensino composto por: 
3.1.1. Coordenação/Coordenadoria/Núcleo de Registros Acadêmicos; 
3.1.2. Coordenação/Coordenadoria/Núcleo de Registros Escolares; 
3.1.3. Coordenação/Coordenadoria/Núcleo de Ensino Superior; 
3.1.4. Coordenação/Coordenadoria/Núcleo de Ensino Técnico; 
3.1.5. Núcleo de Ensino a Distância – EAD. 
3.2. Núcleo Pedagógico; 
3.3. Núcleo de Biblioteca. 
4. Diretoria/Departamento/Coordenadoria de Pesquisa, Pós-graduação e 
Inovação, integrada por: 
4.1. Coordenadoria/Núcleo de Iniciação Científica e Inovação; 
4.2. Coordenadoria/Núcleo de Pesquisa e Pós-graduação. 
5. Diretoria/Departamento/Coordenadoria de Extensão, integrada por: 
5.1. Departamento/Coordenação/Coordenadoria de Assistência Estudantil; 
5.2. Coordenadoria/Núcleo de Relações Empresariais e Comunitárias. 
V - Subcomissões das Comissões Institucionais: 
1. Subcomissão da Comissão Própria de Avaliação - sCPA; 
2. Subcomissão da Comissão Permanente de Pessoal Docente – sCPPD; 
3. Subcomissão da Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira 
dos Cargos Técnico-administrativos em Educação - sCIS/PCCTAE; 
4. Subcomissão da Comissão Interna de Saúde do Servidor Público – 
sCISSP. 
VI – Outros órgãos (p. ex: setores, seções, núcleos, etc.) definidos por cada um 
dos Campi, frente a suas particularidades, desde que aprovados pelo Conselho 
Gestor (IFNMG, 2013b, p. 2-4). 

 

Aos campi, cabe a execução das ações do IFNMG, tendo por missão:  

 
I – produzir, disseminar e aplicar o conhecimento científico e tecnológico para a 
formação de indivíduos capacitados para o exercício pleno da cidadania;  
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II – contribuir para o progresso socioeconômico local, regional e nacional, na 
perspectiva do desenvolvimento sustentável e da integração com as demandas da 
sociedade e do setor produtivo, em conformidade com os princípios e as finalidades 
estabelecidas no Estatuto do IFNMG;  
III – qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências 
nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização 
pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino;  
IV – realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 
empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico 
(IFNMG, 2013b, p. 1). 

 

Conforme recente pesquisa no site do IFNMG2, quanto à oferta formativa 

atualmente a Instituição oferece cursos técnicos de nível médio nas modalidades integrado, 

concomitante e subsequente ao ensino médio, presenciais e a distância, cursos técnicos de 

Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), cursos de qualificação profissional do tipo 

Formação Inicial e Continuada (FIC), cursos referentes ao Programa Mulheres Mil e Bolsa-

Formação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). 

São ofertados também cursos superiores de tecnologia, bacharelado e licenciatura e de pós-

graduação lato-sensu. 

Nota-se, portanto, que para a consecução de seus objetivos institucionais, o 

IFNMG assume uma configuração que busca promover a interdependência entre os campi e a 

Reitoria, levando em conta sua natureza multicampus e em rede. A Instituição é estruturada 

em diversos setores, departamentos, diretorias, coordenadorias e núcleos, cuja organização 

visa atender aos seus objetivos, os quais estão organizados em torno das dimensões da tríade 

ensino, pesquisa e extensão. Os órgãos e setores obedecem a certo grau de padronização de 

normas, ações e responsabilidades dispostas nos regulamentos institucionais e regramentos 

internos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                        
2 Fonte: https://www.ifnmg.edu.br/. Acesso em: 05 maio 2018. 
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CAPÍTULO 4 – PERCURSO METODOLÓGICO 

   

4.1 Tipo de estudo 

 

Para a consecução dos objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa com 

enfoque principal qualitativo, mas cujos objetivos também exigiram lançar mão da abordagem 

quantitativa. Severino (2016), ao discorrer sobre as modalidades de pesquisa, sugere que se 

fale em abordagens qualitativa e quantitativa, em vez de se falar em metodologias qualitativa 

e quantitativa, uma vez que, segundo o autor, determinada metodologia pode adotar um tipo 

de abordagem ou outra, ou valer-se tanto de uma quanto da outra. A integração dessas duas 

abordagens se deve à dinamicidade da pesquisa, e visa obter um conjunto de dados para uma 

melhor análise da realidade estudada. Os enfoques qualitativo e quantitativo podem ser 

utilizados de forma conjunta ou complementar para o processo de compreensão e mensuração 

dos aspectos relevantes da pesquisa. 

Leite (2008) defende que a classificação entre pesquisa qualitativa e quantitativa é 

apenas teórica, visto que na prática toda pesquisa usa ambas as abordagens. Para o autor, uma 

abordagem comporta-se como auxiliar da outra, acrescentando que a decisão sobre qualquer 

dos lados depende da proporcionalidade no uso de cada tipo. Ou seja, para determinar em qual 

abordagem a pesquisa se encaixa, é preciso levar em consideração a natureza da pesquisa: se 

o objetivo principal for classificar um conjunto de observações, ela será tida como qualitativa; 

caso o objetivo seja avaliar e analisar como os dados se distribuem em um espaço amostral, 

então a pesquisa terá conotação quantitativa. 

A pesquisa qualitativa é compreendida como aquela capaz de agregar a questão do 

significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais. 

Busca compreender a lógica interna de grupos, instituições e atores sociais quanto a: seus 

valores culturais e representações sobre sua história e temas específicos; relações entre 

indivíduos, instituições e movimentos sociais; e processos históricos, sociais e de 

implementação de políticas públicas sociais (MINAYO, 2007).  

Segundo Richardson et al. (1999), a pesquisa qualitativa busca uma compreensão 

detalhada das características situacionais e significados apresentados pelos entrevistados, em 

vez de buscar produzir medidas quantitativas de características ou comportamentos. Para os 

autores, o enfoque qualitativo se diferencia do quantitativo por não utilizar um instrumental 

estatístico como base do processo de análise de um problema, e também por não pretender 

numerar ou medir unidades ou categorias homogêneas. Eles defendem que o aspecto 
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qualitativo de uma investigação pode estar presente até mesmo em informações colhidas por 

estudos essencialmente quantitativos. 

Para Minayo (1993), a pesquisa qualitativa responde a questões particulares, 

trabalhando com o universo dos significados, crenças, motivos, aspirações, valores, atitudes, o 

que corresponde a um âmbito mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos, e 

que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Trivinos (1987) postula que a 

pesquisa qualitativa é descritiva, enfatiza o significado, tem o ambiente natural como fonte de 

dados, analisa intuitivamente os dados e preocupa-se também com o processo, e não somente 

com os resultados. 

A pesquisa quantitativa, por sua vez, considera que tudo pode ser quantificável, de 

modo a traduzir opiniões e informações em números para classificá-las e analisá-las. Tal 

pesquisa requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas e sugere a replicação de resultados 

(LAKATOS; MARCONI, 1985). Sampieri, Collado e Lucio (2013) afirmam que, ao passo 

que o enfoque qualitativo se volta para a exploração, descrição e entendimento do problema, o 

enfoque quantitativo se atém na descrição, previsão e explicação, lidando com dados 

mensuráveis ou observáveis. 

Segundo Lakatos e Marconi (2017), a análise dos dados na abordagem 

quantitativa envolve análise estatística, comparação de grupos, descrição de tendências, 

análise da relação entre variáveis, comparação de resultados com estudos anteriores, entre 

outras ações. No enfoque qualitativo, por sua vez, é comum a análise de textos e material 

audiovisual, bem como a descrição e análise de temas e do significado dos resultados.  

A abordagem quantitativa caracteriza-se pelo uso da quantificação tanto nas 

etapas de coleta de informações quanto no tratamento delas, através de técnicas estatísticas, 

desde as mais simples, como percentual, média, desvio padrão, até as mais complexas, como 

coeficientes de correlação, análise de regressão, etc. (RICHARDSON et al., 1999). 

Quanto aos seus objetivos, segundo as classificações de Gil (2016) e Severino 

(2016), esta pesquisa configurou-se como descritivo-exploratória. A pesquisa descritiva, na 

visão de Gil (2016), tem como objetivo principal a descrição das características de um 

fenômeno ou população ou a identificação de relações entre variáveis. Tais pesquisas 

geralmente têm por escopo estudar características de determinado grupo, levantar opiniões, 

atitudes e crenças de uma população, descobrir associações entre variáveis, etc.  

A pesquisa exploratória, segundo Gil (2016), busca desenvolver, esclarecer e 

modificar ideias e conceitos, apresentando menor rigidez em seu planejamento. Geralmente 

envolvem técnicas como o levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não 
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padronizadas e estudos de caso. Ademais, nelas são rotineiramente utilizados técnicas e 

instrumentos quantitativos de coleta de dados. Severino (2016) salienta ainda que as pesquisas 

exploratórias objetivam apenas levantar informações sobre certo objeto, mapeando suas 

condições de manifestação e delimitando assim um campo de trabalho. Gil (2016) destaca que 

existem pesquisas que, embora definidas como descritivas, podem proporcionar uma nova 

visão do problema, fato esse que aproxima as pesquisas descritivas das exploratórias. 

Quanto à natureza das fontes utilizadas, tal pesquisa classificou-se como 

documental e de campo. A pesquisa documental, segundo Severino (2016), é aquela na qual 

se utiliza documentos em sentido amplo, tais como documentos legais, jornais, fotos, filmes 

gravações e outros, cujos conteúdos ainda não tiveram nenhum tratamento analítico, 

constituindo em matéria-prima para que o pesquisador desenvolva sua investigação. Gil 

(2016) afirma que a pesquisa documental assemelha-se bastante à pesquisa bibliográfica, 

sendo a natureza das fontes o que as diferencia. Ao passo que a pesquisa bibliográfica se 

utiliza de contribuições de diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental 

lança mão de materiais que não receberam ainda nenhum tratamento analítico ou que podem 

ser reelaborados conforme os propósitos da pesquisa. 

A pesquisa de campo é aquela em que os dados são coletados em seu ambiente 

próprio, nas condições naturais em que os fatos ocorrem, sendo diretamente observados, sem 

intervenção por parte do pesquisador (SEVERINO, 2016). Tais pesquisas envolvem a 

interrogação direta de pessoas cujo comportamento se deseja conhecer, procedendo-se à 

solicitação de informações para o aprofundamento das questões propostas. Apresentam maior 

flexibilidade, permitindo inclusive que os objetivos sejam reformulados ao longo da pesquisa 

(GIL, 2016). 
 

4.2 Local de estudo 

 

A pesquisa foi realizada no IFNMG, o qual, como já disposto, consiste numa 

Instituição de educação superior, básica e profissional, que oferta educação profissional e 

tecnológica em diversas modalidades de ensino (BRASIL, 2008a). Com a organização 

estruturada no formato multicampus, abrange atualmente as mesorregiões do Norte de Minas, 

do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri e, ainda, parte do Noroeste de Minas (IFNMG, 

2013a). 
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4.3 Sujeitos do estudo 

 

Os sujeitos participantes desta pesquisa consistiram em 6 servidores no exercício 

de funções e cargos estratégicos no que se refere às ações de atenção à saúde dos servidores 

da Instituição e ao fornecimento das informações consoante os propósitos da pesquisa, dada 

sua condição de gestor ou profissional técnico responsável por essas ações. Foram eles: o 

Diretor de Gestão de Pessoas; o Coordenador da CASQV; o Técnico de Segurança do 

Trabalho pertencente ao NST; o Médico da CASQV; o Psicólogo da CASQV; e um 

profissional do setor financeiro da Pró-reitora de Administração (PROAD) da Reitora. Tais 

sujeitos exercem suas atividades na Reitoria do IFNMG e, à exceção do profissional do setor 

financeiro, todos os demais compõem o corpo de trabalho da Diretoria de Gestão de Pessoas 

da Instituição.  

Cumpre destacar também que os dados apresentados nesta pesquisa referentes ao 

quantitativo de servidores e de afastamentos por motivos de saúde tiveram como referência o 

total de servidores do IFNMG no período em estudo, com exceção daqueles terceirizados, 

cedidos ou de outra condição que exerciam suas atividades na Instituição mas que estavam 

vinculados a outras entidades. 

 

4.4 Estratégias e instrumentos de coleta de dados 

 

O período de coleta dos dados foi de 05/05/2018 a 31/05/2018, após a aprovação 

do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM. Foram utilizados dois instrumentos 

para a coleta de dados: a pesquisa documental e a entrevista semiestruturada. Conforme 

Severino (2016), as técnicas são os procedimentos operacionais que servem de mediação 

prática para a concretização das pesquisas, devendo ser compatíveis com os métodos e 

paradigmas adotados. A classificação entre técnica e instrumento para coleta de dados muitas 

vezes se correspondem, de modo que o que determinado autor classifica como técnica, outro 

autor pode definir como instrumento, e vice-versa. 

A pesquisa documental, ou documentação, enquanto técnica de coleta de dados, 

objetiva o levantamento e a exploração de documentos fontes do objeto pesquisado e o 

registro das informações extraídas dessas fontes, as quais serão utilizadas no desenvolvimento 

do estudo (SEVERINO, 2016). Tal técnica foi utilizada para a obtenção de informações em 

banco de dados do IFNMG sobre os afastamentos por motivos de saúde dos seus servidores. 

Tais dados foram obtidos a partir de relatórios específicos gerados pelo sistema SIAPE-Saúde, 
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tendo como ponto forte seu baixo custo operacional. Além do sistema SIAPE-Saúde, outras 

informações foram obtidas por meio do Sistema Integrado de Administração de Recursos 

Humanos (SIAPE) da Instituição. A pesquisa documental também foi utilizada para o 

conhecimento de informações acerca das políticas e ações voltadas para a saúde dos 

servidores no âmbito do IFNMG mediante pesquisa em documentos normativos 

institucionais. 

Quanto à parte quantitativa da pesquisa, optou-se por realizar um estudo que 

fizesse uso de dados objetivos fornecidos pelos sistemas institucionais, devendo tais 

informações constituir-se num importante instrumento de uso sistemático para o 

gerenciamento da saúde dos servidores do IFNMG. Afinal, tem sido uma tendência em 

estudos tanto nacionais quanto internacionais a utilização de dados objetivos sobre ausências 

no trabalho por doença como indicador da saúde dos trabalhadores. Contudo, são frequentes 

também pesquisas baseadas em informações autorreferidas, em razão muitas vezes da 

dificuldade de acesso a banco de dados oficiais. Essas pesquisas, contudo, apesar de 

permitirem a coleta de informações diversas e uma melhor observação da associação entre 

variáveis, são mais difíceis de serem realizadas, demandando mais tempo e recursos 

(CUNHA; BLANK; BOING, 2009). 

A escolha do ano de 2016 como referência para os dados acerca dos afastamentos 

por razões de saúde dos servidores do IFNMG se deu em razão da base de dados de tais 

informações ter começado a ser alimentada somente a partir de outubro de 2015, quando a 

Instituição se tornou sede de uma Unidade do SIASS, sendo o ano de 2016 o primeiro ano 

completo a partir do qual ocorreu o registro sistemático de informações acerca dos 

afastamentos por motivos de saúde dos servidores do IFNMG. No presente estudo, foi 

considerado afastamento por motivo de saúde aquele decorrente de agravos à própria saúde do 

servidor afastado, concedido por perícia médica e registrada no sistema SIAPE-saúde. Não 

foram considerados nesta pesquisa dados de afastamentos de servidores decorrentes de doença 

em pessoa da família ou dependente. 

Os dados quantitativos referentes ao absenteísmo dos servidores por motivos de 

saúde se relacionaram a três variáveis, sendo elas: número de afastamentos, que corresponde 

ao número de licenças médicas concedidas; número de servidores afastados, que se refere ao 

quantitativo de indivíduos que se afastaram por razões de saúde; e número de dias de 

afastamento, que traduz o tempo de afastamento, expresso em número de dias, dos servidores 

afastados. Além do quantitativo geral dos afastamentos dos servidores por motivos de saúde 

na Instituição, foram apresentados também os quantitativos de afastamentos considerando as 
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seguintes variáveis relacionadas aos servidores: sexo (masculino e feminino), categoria 

profissional (Professores e Técnicos), faixa etária; unidade de lotação (campus e Reitoria); e 

grupos de diagnósticos segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10), os quais se encontram listados no 

Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Grupos de CID 
Grupos de diagnósticos 
(códigos) Denominação 

A00-B99 Algumas doenças infecciosas e parasitárias 
C00-D48 Neoplasmas (tumores) 
D50-D89 Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns transtornos imunitários 
E00-E90 Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 
F00-F99 Transtornos mentais e comportamentais 
G00-G99 Doenças do sistema nervoso 
H00-H59 Doenças do olho e anexos 
H60-H95 Doenças do ouvido e da apófise mastoide 
I00-I99 Doenças do aparelho circulatório 
J00-J99 Doenças do aparelho respiratório 
K00-K93 Doenças do aparelho digestivo 
L00-L99 Doenças da pele e do tecido subcutâneo 
M00-M99 Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo 
N00-N99 Doenças do aparelho geniturinário 
O00-O99 Gravidez, parto e puerpério 
P00-P96 Algumas afecções originadas no período perinatal 
Q00-Q99 Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas 
R00-R99 Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não 

classificados em outra parte 
S00-T98 Lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas 
V01-Y98 Causas externas de morbidade e de mortalidade 
Z00-Z99 Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde 
U00-U99 Códigos para propósitos especiais 
Fonte: CID-10 (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL da SAÚDE, 2008). 

 

Segundo Di Nubila e Buchalla (2008), a CID veio sendo estruturada por mais de 

um século, inicialmente como forma de responder à necessidade de se conhecer as causas das 

mortes. Com o tempo seu uso foi ampliado para codificar situações de pacientes 

hospitalizados, consultas de ambulatório e em atenção primária, de forma que seu uso foi 

sedimentado também para diagnósticos de morbidade. A sua Décima Revisão é a mais recente 

revisão da “Classificação de Bertillon”, ou “Lista Internacional de Causas de Morte” de 1893, 

que era em princípio uma classificação de causas de morte. Somente a partir da Sexta Revisão 

é que foi iniciado seu uso em morbidade, passando a incluir todas as doenças e causas de 

consultas. 

Com a aprovação e publicação oficial da OMS, em 1989, a CID-10 foi adotada 

pelos países membros para propósitos de apresentações estatísticas das causas de morte 
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(mortalidade) ou de doenças (morbidade). A CID consiste numa codificação alfanumérica que 

padroniza e sistematiza as entidades mórbidas e os problemas relacionados à saúde em 

categorias com o intuito de registro, arquivamento e análise das informações. Constitui a 

classificação diagnóstica padrão internacional para fins epidemiológicos e administrativos da 

saúde, objetivando a análise da situação geral de saúde de grupos populacionais, bem como o 

monitoramento da incidência e prevalência de doenças e outros agravos à saúde. A finalidade 

da CID é permitir a análise sistemática, o registro, a interpretação, a comparação e o controle 

de dados de morbidade e mortalidade nos diferentes países e áreas da saúde 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL da SAÚDE, 2008). 

A classificação nuclear da CID é um código de três caracteres, que é o nível de 

codificação exigido para informes e comparações internacionais gerais. Cada uma das 

categorias de três caracteres da CID pode ser dividida em até dez subcategorias de quatro 

caracteres. Tais subcategorias, embora não exigíveis em nível internacional, têm seu uso 

recomendado por razões diversas (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL da SAÚDE, 2008).  O 

número de dígitos da CID indica o grau de especificidade do diagnóstico, ou seja, a utilização 

de quatro dígitos indica um maior grau de especificidade na classificação (MENDONÇA et 

al., 1990). Os diagnósticos (denominações) devem ser alocados nas categorias e subcategorias 

da classificação, de forma que cada diagnóstico estabelecido deve ser o mais específico e 

informativo possível, sendo importante que se utilize sempre a subcategoria de quatro 

caracteres. 

A entrevista utilizada nesta pesquisa foi a semiestruturada, com questões 

direcionadas e previamente estabelecidas, a qual foi aplicada aos participantes para a obtenção 

de informações conforme os objetivos propostos no estudo. Para Lakatos e Marconi (2017), a 

entrevista semiestruturada, ou assistemática, antropológica e livre, é aquela em que o 

entrevistador tem liberdade para desenvolver o tema da interação em qualquer direção que 

considere adequada, de forma a poder explorar mais amplamente a questão, sendo assim a que 

os investigadores qualitativos mais utilizam. 

Segundo Severino (2016), a entrevista consiste numa técnica de coleta de 

informações diretamente solicitadas aos sujeitos pesquisados, visando apreender o que eles 

pensam, sabem, representam, fazem e argumentam, estabelecendo-se uma interação entre o 

pesquisador e o pesquisado. O principal interesse do pesquisador ao utilizar a entrevista 

qualitativa é compreender as perspectivas e experiências dos entrevistados, bem como o 

significado que esses participantes atribuem aos eventos e fenômenos do seu cotidiano 

utilizando seus termos e linguagem próprios. A entrevista qualitativa, junto com a observação 
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participante, constitui a técnica mais usual na investigação qualitativa (LAKATOS; 

MARCONI, 2017). 

Esta pesquisa apresentou alguns indicadores de absenteísmo por doença dos 

servidores do IFNMG referentes ao ano de 2016. O Quadro 6 identifica os indicadores 

levantados segundo as nomenclaturas e definições propostas pela Permanent Commission and 

International Association on Occupational Health (1973) e por Hensing et al. (1998). 

 

Quadro 6 – Nomenclatura, forma de cálculo e definição dos indicadores de absenteísmo 
por doença 

Indicador Fórmula de cálculo Definição 
Frequência 

de 
Trabalhadores com 

Licença 
Médica 
(FTLM) 

 

Nº de servidores afastados x 100 
Nº total de servidores no período 

analisado 

Indica o percentual de servidores 
afastados em relação ao total de 

servidores do IFNMG no período em 
estudo. 

Frequência 
de 

Licenças 
Médicas 
(FLM) 

 

Nº de episódios de afastamento x 100 
Nº total de servidores no período 

analisado 

Retrata o percentual de episódios de 
afastamentos em relação ao total de 

servidores do IFNMG no período em 
estudo. 

Índice de Gravidade 
do 

Absenteísmo 
(IGA) 

 

Nº de dias de afastamento 
Nº total de servidores no período 

analisado 

Refere-se ao número médio de dias 
de afastamentos por cada servidor do 

IFNMG no período em estudo. 

Índice de Duração do 
Absenteísmo (IDA) 

 

Nº de dias de afastamento 
Nº de episódios de afastamento 

Indica o número médio de dias de 
afastamento por episódio de 

afastamento no período em estudo. 

Índice de absenteísmo por 
Doença (IAD) 

Nº de dias de afastamento x 100 
Nº total de servidores no período 

analisado x  Nº dias úteis 

Expressa o percentual de dias de 
afastamento em relação à soma dos 
dias de trabalho previstos para todos 
os servidores do IFNMG no período 

em estudo. 
Fonte: SIAPE; SIAPE-Saúde; Permanent Commission and International Association on Occupational Health 
(1973); Hensing et al. (1998). 
 

4.5 Estratégias para análise dos dados 

 

No que se refere à análise dos dados resultantes da aplicação das entrevistas 

semiestruturadas, foi utilizada a análise de conteúdo categorial temática proposta por Bardin 

(2011), que consiste num conjunto de técnicas de análise das comunicações, a qual, mediante 

o uso de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

visa obter indicadores que possibilitem a inferência de conhecimentos relativos às condições 

de produção e recepção dessas mensagens. A autora organiza a técnica da análise de conteúdo 
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em torno de três fases de análise: a pré-análise (leitura flutuante, escolha dos documentos, 

formulação das hipóteses e dos objetivos, referenciação dos índices e elaboração de 

indicadores, preparação do material); a exploração do material propriamente dito; e o 

tratamento dos resultados obtidos (inferência, interpretação). 

Moraes (1999) afirma que a análise de conteúdo constitui uma metodologia de 

pesquisa que permite reinterpretar as mensagens de textos e documentos, fornecendo 

informações complementares para que se consiga uma melhor compreensão de seus 

significados num determinado contexto. Segundo o autor, a categorização pela vertente 

temática por meio da análise de conteúdo permite que o estudo se oriente para a mensagem 

propriamente dita, para o valor de informação, dos argumentos e ideias nela expressas. 

As entrevistas foram gravadas e transcritas, e seus dados foram submetidos à 

análise mediante a descrição analítica do seu conteúdo e posterior interpretação, buscando-se 

identificar categorias a partir das respostas às questões apresentadas e dos objetivos da 

pesquisa, para posterior interpretação. A leitura flutuante, a organização do material e a 

análise das informações obtidas permitiram a construção de quatro categorias temáticas:  

 Órgãos institucionais no cuidado à saúde dos servidores; 

 Programa e ações de saúde no âmbito do IFNMG; 

 Desafios e óbices para a implementação das ações de saúde segundo as 

propostas da PASS; 

 Propostas institucionais e perspectivas frente à realidade vivenciada. 

Para a análise de dados referentes aos afastamentos por motivos de saúde dos 

servidores foi utilizado o método da estatística descritiva simples. Os dados foram tratados 

mediante o uso dos programas computacionais Word e Excel, da Microsoft, os quais foram 

usados para a confecção de planilhas, tabelas e gráficos, com o intuito de apresentar 

resultados em termos percentuais e nominais, organizá-los, sistematizá-los e interpretá-los 

com base nos objetivos da pesquisa. 

 

4.6 Aspectos éticos 

 

Por se tratar de uma pesquisa que envolveu seres humanos, o projeto referente a 

esta pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM, segundo determina a 

Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012c), tendo sido 

aprovado segundo parecer nº 2.636.457. 
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A obtenção de informações constantes em banco de dados da Instituição e outras 

obtidas mediante a aplicação dos instrumentos de coleta de dados adotados, bem como a 

participação dos sujeitos nesta pesquisa, ocorreram somente mediante autorização formal da 

Instituição e consentimento dos sujeitos em participarem do estudo, respeitando-se todas as 

normas e exigências éticas e legais de uma pesquisa científica. 

Antes da aplicação das entrevistas foi apresentado aos participantes da pesquisa o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no qual foi evidenciado o propósito da 

pesquisa, seus riscos e benefícios, sendo assegurada a preservação do sigilo quanto aos nomes 

dos participantes, que não foram revelados em nenhuma etapa do estudo. Contudo, foi 

esclarecido a todos e disposto no TCLE que na pesquisa poderia haver menção do cargo 

ocupado por eles. Assim, com o fim de preservar o sigilo quanto ao nome e ao cargo dos 

entrevistados na citação das falas no corpo textual da pesquisa, optou-se por utilizar os 

códigos E1, E2, E3, E4, E5 e E6, sendo a letra “E” uma abreviação do termo “entrevistado”, 

estando cada código relacionado a um único sujeito. 

Na obtenção, análise e interpretação dos dados referentes aos afastamentos dos 

servidores por motivos de saúde, o pesquisador não teve acesso à identificação dos servidores 

aos quais os dados se referem, nem a informações sobre diagnósticos específicos de doenças 

de qualquer servidor. Ressalta-se que esses dados são provenientes de relatórios padronizados 

e específicos gerados automaticamente pelo sistema SIAPE-saúde, o qual não permite 

identificação dos indivíduos aos quais os dados se referem. Além disso, na apresentação dos 

resultados, não houve identificação de diagnósticos específicos de doenças, de modo que 

foram adotados como causas de afastamentos e divulgados nesta pesquisa as codificações da 

CID-10 referentes aos agrupamentos (ou grupos) de diagnósticos. 
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CAPÍTULO 5 – ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR NO IFNMG FRENTE ÀS 

PROPOSTAS DA PASS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

 

No presente capítulo é feita uma análise acerca de como se dá o cuidado à saúde 

do servidor no âmbito do IFNMG, discorrendo sobre os órgãos de saúde institucionais, sua 

estrutura e recursos, e sobre os óbices e desafios existentes para que se coloquem em prática 

as iniciativas e propostas da PASS. Ademais, são apresentas algumas propostas institucionais 

e perspectivas diante da realidade vivenciada. 

 

5.1 Órgãos institucionais no cuidado à saúde dos servidores 

 

5.1.1 O papel da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) 

 

Conforme já exposto, a Reitoria constitui-se no órgão executivo do IFNMG, ao 

qual cabe a administração, coordenação e a supervisão de todas as atividades da Instituição 

(IFNMG, 2009). No âmbito da Reitoria encontra-se a Diretoria de Gestão de Pessoas, uma 

diretoria sistêmica diretamente subordinada ao Reitor, responsável por atividades relacionadas 

ao planejamento, à supervisão, à execução e à avaliação da política de Gestão de Pessoas do 

IFNMG. Dentro de sua área de competência encontram-se funções como: recrutamento, 

seleção, movimentação, capacitação, qualificação, avaliação de desempenho, e, ainda, a 

promoção da saúde e qualidade de vida de servidores (IFNMG, 2011).  

A estrutura atual da DGP compreende (Figura 3): 

 
I – Departamento de Administração de Pessoal – Deap, integrado por: 
a) Coordenação/Coordenadoria/Núcleo de Assistência à Saúde e Qualidade de Vida 
do Servidor – CASqvs; 
b) Coordenação/Coordenadoria/Núcleo de Desenvolvimento de Pessoas – CDP; e 
c) Coordenação/Coordenadoria/Núcleo de Segurança do Trabalho – NST. 
IV – Departamento de Concessões, Cadastro e Pagamento – DCCP, integrado por: 
a) Coordenação/Coordenadoria/Núcleo de Aposentadoria e Pensões – CAP; 
b) Coordenação/Coordenadoria/Núcleo de Cadastro de Pessoal – CCP; e 
c) Coordenação/Coordenadoria/Núcleo de Pagamento de Pessoal – CPP. 
V – Secretaria da Diretoria de Gestão de Pessoas – SDGP (IFNMG, 2017, pg. 61). 
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Figura 3 – Organograma da Diretoria de Gestão de Pessoas do IFNMG 

 
Fonte: http://www.ifnmg.edu.br/estrutura-organizacional. Acesso em: 15 abr. 2018. Adaptado. 
 
 

Conforme disposto no Regimento Geral da Instituição, entre as várias atribuições 

que competem à Diretoria de Gestão de Pessoas, está a responsabilidade de desenvolver 

programas e ações voltadas para a promoção da saúde e qualidade de vida dos servidores 

(IFNMG, 2011). Segundo verificado na fala de alguns entrevistados, existe um 

reconhecimento de que as políticas e ações relacionadas ao cuidado à saúde dos servidores 

são afetas ao órgão gestor de pessoas. Entende-se que, no rol de ações que caracterizam as 

políticas de pessoal da Instituição, está incluído também o encargo do cuidado à saúde dos 

trabalhadores, até porque tal encargo encontra-se previsto em documentos normativos 

institucionais. A DGP do IFNMG reconhece e tem assumido o seu papel no cuidado à saúde 

dos servidores, conforme atestado nas seguintes falas: 

 
[...] A questão das ações da política de promoção de saúde do servidor [...] ela 
compõe um aspecto estratégico da área de Gestão de Pessoas [...], e por isso a gente 
tem buscado, a gente tem investido na composição de uma equipe naquilo que nós 
temos condições E também temos trabalhado para consolidar uma preocupação 
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institucional em relação a isso. A Diretoria, eu vejo que é papel de qualquer área de 
Gestão de Pessoas, é inerente à área de Gestão de Pessoas essa atividade (E1). 

 
Gestão de Pessoas cuida das pessoas né, não há o que discutir se é afeto ou não. É 
afeto sim [...]. A questão da saúde é uma questão individual do servidor e quem 
cuida do servidor na Instituição é a Gestão de Pessoas, [...] tem que tá junto da 
Gestão de Pessoas, mesmo porque os sistemas são interligados, o SIAPE-saúde com 
o SIAPE, e o SIAPE é da Gestão de Pessoas. As políticas estão, conforme você 
falou aí, as políticas superiores estão atreladas à Gestão de Pessoas. Então eu não 
vejo essas ações fora dessa Diretoria (E2). 

 

Contudo, também são reconhecidas dificuldades do órgão gestor de pessoal em 

exercer sua responsabilidade no que se diz respeito às questões referentes à saúde dos 

servidores a partir do que é proposto pelas políticas governamentais, segundo trechos 

extraídos das respostas a seguir: 

 
[...] Nós temos uma série de restrições, de pessoal primeiro, de recursos, da falta de 
clareza política. [...]. A Diretoria sim aceita, nós entendemos que esse é um desafio 
próprio da área, e que a gente só vai efetivar, a gente só consegue entregar de forma 
efetiva se nós continuarmos investindo, estruturando, criando condições para que 
isso aconteça. Mas a gente aceita, entende que é pertinente mesmo à área [...] (E1). 

 
[...] Então a gente entende que a Diretoria ela tem sim dado condições né, pelo 
menos tentado, para que as ações aconteça, pelo menos no que diz respeito à 
pessoal. Entretanto volto a falar também da questão orçamentária que limita bastante 
essas atividades (E2). 

 

Portanto, depreende-se que as práticas institucionais referentes à saúde do 

trabalhador consistem numa atribuição típica da área de Gestão de Pessoas. A título de 

exemplo, o Quadro 7 apresenta, em algumas instituições públicas federais, o setor responsável 

pela saúde do servidor dentro da estrutura do órgão de Gestão de Pessoas de cada Instituição. 

São constituídos centros de competência cuja denominação pode variar entre as instituições, 

mas que se caracterizam por responsabilizar-se pelas questões referentes à saúde e qualidade 

de vida do servidor, sobretudo no que se refere às proposições da PASS.  
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Quadro 7 – Órgãos responsáveis pelo cuidado à saúde do servidor em algumas 
Instituições Federais 

Instituição Denominação do órgão 
gestor de pessoas 

Denominação do órgão 
de saúde vinculado ao 

órgão gestor de pessoas 
Fonte 

Instituto Federal de 
Minas Gerais (IFMG) 

Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas – PROGEP 

Núcleo de Atenção à 
Saúde e Qualidade de 
Vida do IFMG 

https://www.ifmg.edu.br/
portal/progep/organogram
a 

    

Instituto Federal da Bahia 
(IFBA) 

Diretoria de Gestão de 
Pessoas 

Coordenação de 
Assistência 
à Saúde 

http://portal.ifba.edu.br/d
gp/organograma/organogr
amaDGP.pdf 

    

Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul (IFRS) 

Diretoria de Gestão de 
Pessoas 

Seção de Atenção à 
Saúde do Servidor 

https://ifrs.edu.br/instituci
onal/diretorias-
sistemicas/dgp/ 

    

Instituto Federal do Acre 
(IFAC) 

Diretoria de Gestão de 
Pessoas 

Coordenação de 
Assistência 
à Saúde e Qualidade de 
Vida 

http://portal.ifac.edu.br/or
ganograma/item/downloa
d/431_b8c4a2180f75dc31
d6bbf93659c38d76.html 

    

Instituto Federal de 
Alagoas (IFAL) 

Diretoria de Gestão 
de Pessoas 

Coordenação de Saúde do 
Servidor 

https://www2.ifal.edu.br/i
fal/reitoria/estrutura/Orga
nograma%20-
%20Reitoria.pdf/at_down
load/file 

    
Instituto Federal do Rio 
de Janeiro (IFRJ) 

Diretoria de Gestão de 
Pessoas 

Coordenação de Saúde do 
Trabalhador 

http://www.ifrj.edu.br/dg
p/estrutura 

    

Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) 

Seção Operacional de 
Gestão de Pessoas  

Subsistema Integrado de 
Atenção à Saúde do 
Servidor – SIASS 

https://www2.siapenet.go
v.br/saude 

    

Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) 

Pró-Reitoria de Recursos 
Humanos (PRORH) 

Departamento de Atenção 
à Saúde do Trabalhador 
(DAST) 

https://www.ufmg.br/pror
h/dast/ 

    

Universidade Federal dos 
Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri (UFVJM) 

Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas (PROGEP) 

Divisão de Assistência à 
Saúde (DAS) 

http://www.ufvjm.edu.br/
rh/organograma/doc_vie
w/6116-
organograma.html 

    

Instituto Federal do 
Tocantis (IFTO) 

Diretoria de Gestão de 
Pessoas 

Coordenação de 
Benefícios e Qualidade de 
Vida  

http://www.ifto.edu.br/ift
o/reitoria/diretoria-
sistemica/dgp/pqv 

    

Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ) 

Coordenação-Geral de 
Gestão de Pessoas 
(Cogepe) 

Coordenação de Saúde do 
Trabalhador (CST) 

https://portal.fiocruz.br/sa
ude-do-trabalhador 

    
Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA) 

Coordenação-Geral de 
Gestão de Pessoas 
(CGGP) 

Coordenação de 
Benefícios e Promoção à 
Saúde (Cobep) 

http://ibama.gov.br/institu
cional/quem-e-
quem/diretorias/diplan#co
bep 

Fonte: Sites mencionados no quadro. Acesso em: 25 abr. 2018. 
 



80 
 

A coordenação e a implantação dos programas e ações da PASS como 

responsabilidade da área de Gestão de Pessoas pode ser observada em diversas pesquisas que 

abordam tal política (ARAUJO, 2014; CARNEIRO, 2006; JACKSON FILHO; PONCE, 

2017; LIMA, 2017; MACAGI, 2013; MESQUITA, 2015; PONCE, 2014). Segundo Jackson 

Filho e Ponce (2017), os agentes de RH são importantes atores na realização das ações de 

saúde preconizadas pela PASS, em especial no que se refere à promoção da saúde, da 

segurança no trabalho e da qualidade de vida dos servidores. Carneiro (2006) defende que o 

cuidado à saúde do servidor público é uma atribuição da área de Gestão de Pessoas, 

destacando o importante papel da referida área no trabalho voltado para a saúde do servidor. 

Apesar do esforço e da vontade em cumprir seus papéis, Jackson Filho e Ponce 

(2017) ponderam ainda que muitas vezes esses agentes encontram indefinições quanto ao seu 

papel profissional diante das contradições que eles vivenciam no cumprimento dos 

regramentos estabelecidos pelos modelos de RH, não raro inadequados à realidade das 

instituições. Corroborando esse pensamento, Lacombre e Bendassolli (2004) afirmam que as 

contradições que muitas vezes existem entre as propostas firmadas e o seu cumprimento são 

uma característica inerente à área de RH, cujos agentes despendem iniciativas para suprir as 

deficiências encontradas, buscando alternativas para prestar a assistência ao servidor, mesmo 

diante de condições deficientes e difíceis para a realização do trabalho. 

Há que se destacar que o cuidado à saúde do servidor como competência do órgão 

de Gestão de Pessoas encontra-se previsto não apenas nos documentos institucionais, mas 

também em normativas de âmbito governamental que fundamentam a PASS, a qual se refere 

à construção e à consolidação de uma política transversal de Gestão de Pessoas, 

comprometendo os diferentes órgãos da APF com ações voltadas para a promoção da saúde e 

segurança no trabalho do servidor público federal. Tal política busca oferecer aos gestores de 

pessoas e profissionais de saúde um conjunto de diretrizes e parâmetros que possam nortear a 

elaboração de projetos e a concretização de ações de atenção à saúde do servidor. A 

implementação da PASS deve ser compartilhada entre os vários atores envolvidos, sendo o 

órgão Gestor de Pessoas ou de RH um desses atores fundamentais para a efetivação da 

referida política, cabendo-lhe também promover formação e capacitação das equipes técnicas 

de vigilância e promoção à saúde (BRASIL, 2010a). 

Segundo a NOSS, cabe ao órgão Gestor de Pessoas ou de RH assegurar a 

implementação das ações de vigilância aos ambientes e processos de trabalho e a promoção à 

saúde do servidor (BRASIL, 2010b). A Portaria Normativa nº 3, de 25 de março de 2013, que 

institui diretrizes gerais para a promoção da saúde do servidor público federal, estabelece em 
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seu art. 2° que as políticas e projetos de promoção da saúde e de qualidade de vida no trabalho 

a serem implementados de forma descentralizada e transversal serão implantados através das 

áreas de Gestão de Pessoas, de saúde e de segurança no trabalho, por meio de uma gestão 

participativa. Tal norma dispõe em seu art. 7°, inciso VI, que a promoção da saúde deve ser 

reconhecida como uma estratégia fundamental das políticas de Gestão de Pessoas, como 

forma de expressão de uma proposta abrangente e que objetive assegurar o equilíbrio entre 

trabalho e saúde, bem como a indissociabilidade entre atenção e gestão (BRASIL, 2013a). Em 

seu art. 14, estabelece que, na implementação das diretrizes gerais de promoção da saúde do 

servidor público federal, compete aos dirigentes dos órgãos ou entidades e aos gestores de 

pessoas ou de recursos humanos: 

 
I - viabilizar ou firmar cooperações técnicas que assegurem os meios e recursos 
necessários para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde, em 
consonância com o perfil epidemiológico dos servidores, com as características 
institucionais e especificidades regionais; 
II - incluir, sistematicamente, ações programáticas direcionadas para promoção da 
saúde dos servidores no planejamento do órgão ou entidade e dos relatórios anuais 
de gestão; 
III - assegurar o cumprimento destas diretrizes e promover a formação e capacitação, 
em conformidade com as orientações das equipes técnicas de vigilância e de 
promoção da saúde; e 
IV - garantir o registro das informações relativas às ações e programas de promoção 
da saúde no sistema informatizado disponibilizado pelo órgão central do SIPEC 
(BRASIL, 2013a). 

 

Portanto, percebe-se que são várias as disposições que estabelecem a área de 

Gestão de Pessoas como responsável pela gestão do cuidado à saúde do servidor público no 

âmbito dos órgãos e instituições públicos federais a partir do que é proposto pela PASS. No 

arcabouço estrutural das Instituições que integram o serviço público federal, isto é, dentro do 

conjunto de órgãos que atuam para se perseguir os fins institucionais, as questões referentes à 

saúde dos servidores competem ao órgão de Gestão de Pessoas de cada Instituição, e tais 

órgãos devem colocar em prática os planos e programas que visem à melhoria da saúde dos 

trabalhadores a partir dos princípios e diretrizes que norteiam PASS. Visto que o IFNMG 

pertence à Administração Pública Federal, as políticas e práticas de saúde no âmbito da 

Instituição devem ter como parâmetro as disposições da referida política. Segundo Brasil 

(2010a), a PASS é parte integrante do projeto de democratização das relações de trabalho e da 

consolidação do Estado de Direito no país, tendo como objetivo norteador melhorar a 

qualidade de vida no trabalho dos indivíduos que têm o Estado brasileiro como empregador, 

melhorando também a prestação de serviços à população, contemplando dessa forma os novos 
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paradigmas para Gestão de Pessoas no âmbito do serviço público federal. E com o fim de 

articular recursos existentes e apresentar medidas para a implementação das ações da PASS, o 

SIASS foi criado como um sistema estruturante de Gestão de Pessoas (BRASIL, 2009a; 

BRASIL, 2010a). 

 

5.1.2 A Coordenação de Assistência à Saúde e Qualidade de Vida do Servidor (CASQV) e o 

Núcleo de Segurança do Trabalho (NST) 

 

Anteriormente à implantação da CASQV havia um órgão na estrutura da DGP 

chamado Coordenação de Gestão de Pessoas, cujas atribuições não envolviam o aspecto do 

cuidado à saúde dos servidores. No âmbito da DGP não se pensava em promoção de saúde e 

qualidade de vida nem em fomento de ações relacionadas à saúde, as quais se resumiam a 

registros, guarda e manutenção dos atestados médicos, bem como ao encaminhamento de 

servidores para realização de perícias médicas para verificação da capacidade para o trabalho, 

conforme referido por um entrevistado: 

 
[...] Dentro da perspectiva de reestruturação da Diretoria a gente propôs que essa 
Coordenação passasse a ser uma Coordenação de assistência à saúde e qualidade de 
vida. Então de lá pra cá começou com uma pessoa, era uma pessoa que fazia o papel 
administrativo, que era a guarda, a marcação de perícias, toda a parte administrativa 
que envolvia principalmente a questão da saúde, e a gente buscou agregar mais 
pessoas pra a estrutura da Coordenação ter essa condição de ampliar a atuação 
também pras políticas, pra cuidar das políticas (E1). 

 

Com o intuito de colocar em prática a atribuição institucional pelo cuidado à 

saúde dos servidores, em 2013 foi instituída a CASQV, órgão que hoje se encontra vinculado 

ao Departamento de Administração de Pessoal (DEAP), vinculado à DGP. Em seu art. 109, o 

Regimento Interno da Reitoria estabeleceu um rol de atribuições da CASQV, sendo elas: 

  
I – coordenar as atividades referentes à saúde do servidor e estabelecer critérios e 
procedimentos para a realização do exame médico periódico, em conformidade com 
a legislação pertinente; 
II – acompanhar o Subsistema Integrado de Atenção a Saúde do Servidor – SIASS, 
estabelecido pelo Governo Federal; 
III – manter integração com as áreas de psicologia, serviço social, saúde e segurança 
do trabalho, visando desenvolver ações dirigidas aos servidores; 
IV – desenvolver atividades que promovam qualidade de vida e saúde ao servidor; 
V – convocar servidores para perícia singular e junta médica oficial; 
VI – elaborar e executar programas de atenção à saúde e qualidade de vida do 
servidor, em parceria com os demais órgãos da Diretoria de Gestão de Pessoas e 
coordenação/coordenadoria/núcleo dos campi; 
VII – acompanhar e divulgar a legislação que diz respeito aos benefícios aos 
servidores ativos, inativos e aos beneficiários de pensão; 
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VIII – participar de estudos de casos e intervenções específicas para servidores; 
IX – promover atendimento especial ao idoso, obedecendo ao Estatuto do Idoso; 
X – promover ações de interação cultural, esportivas e de lazer; 
XI – propor e desenvolver programas direcionados aos servidores que estão 
próximos à aposentadoria; 
XII – elaborar relatório anual das atividades desenvolvidas; 
XIII – gerenciar e supervisionar os trabalhos das unidades organizacionais 
vinculadas a esta coordenação/coordenadoria/núcleo; e 
XIV – executar outras funções que, por sua natureza, estejam-lhe afetas ou lhe 
tenham sido atribuídas (IFNMG, 2017 pg. 62). 

 

Além da CASQV como órgão especializado em ações voltadas para a saúde dos 

servidores, no desenho estrutural da DGP existe também o NST, o qual durante algum tempo 

esteve vinculado à CASQV, mas após recente reestruturação da DGP tal Núcleo desvinculou-

se da Coordenação subordinando-se então ao Departamento de Administração de Pessoal. 

Contudo, segundo informado por um dos entrevistados, mesmo não havendo vinculação 

formal entre tais órgãos, o NST e a CASQV trabalham de forma conjunta no que se refere à 

saúde e segurança do trabalho dos servidores. 

 
[...] Atualmente o Núcleo de Segurança do Trabalho não está vinculado à 
Coordenação. Entretanto existe uma íntima relação das atividades desses dois 
setores. Então a gente trabalha muito próximo, mas não há uma vinculação formal 
em relação a esses dois setores (E2). 

 

Segundo o Regimento Interno da Reitoria, compete ao Núcleo de Segurança do 

Trabalho: 

 
I – planejar, elaborar planos e projetos de trabalho, acompanhar e avaliar as ações 
referentes à melhoria das condições ambientais; 
II – coordenar os registros de acidente do trabalho e doenças ocupacionais; 
III – analisar e emitir parecer em processos de insalubridade e periculosidade; 
IV – orientar os setores para a aplicabilidade das normas e/ou procedimentos de 
segurança do trabalho; 
V – supervisionar o serviço de segurança do trabalho; 
VI – contribuir, com os órgãos públicos, com dados estatísticos concernentes à 
segurança do trabalho; 
VII – avaliar as condições ambientais e emitir parecer técnico que subsidie o 
planejamento e a organização do trabalho de forma segura; 
VIII – elaborar, implantar e implementar Plano de Emergência, no combate e 
prevenção de incêndios, visando atender emergências internas e externas; 
IX – articular e colaborar com órgãos e entidades públicas e privadas, visando à 
prevenção de acidentes e de doenças profissionais e ocupacionais; 
X – elaborar relatório anual das atividades desenvolvidas; e 
XI – executar outras funções que, por sua natureza, estejam-lhe afetas ou lhe tenham 
sido atribuídas (IFNMG, 2017 pg. 62). 

 

A CASQV e o NST constituem os únicos órgãos próprios de saúde no âmbito do 

IFNMG, e ambos estão localizados na Reitoria, na cidade de Montes Claros.  Em razão do 



84 
 

formato multicampus e da distância que existe entre as diversas unidades que compõem a 

Instituição, as ações desenvolvidas pela CASQV e pelo NST, sobretudo as promoção da 

saúde, estão voltadas principalmente para os servidores da Reitoria. 

 

5.1.3 Profissionais da CASQV e do NST 

 

Conforme exposto, a CASQV e o NST integram o organograma da DGP do 

IFNMG e trabalham no sentido de promover a saúde, a qualidade de vida e a segurança no 

trabalho dos servidores. Atualmente, em termos de pessoal, a CASQV possui apenas 3 

servidores: um Assistente em Administração, que é também o Coordenador do referido órgão; 

um Psicólogo; e um Médico. O NST possui somente dois profissionais: um Engenheiro de 

Segurança do Trabalho e um Técnico de Segurança do Trabalho 

O Coordenador da CASQV tem por funções principais: coordenar as atividades 

do órgão dispostas no Regimento da Reitoria e nos demais documentos institucionais que 

versam sobre saúde e qualidade de vida do servidor; articular e promover as ações propostas 

pela Coordenação voltadas para a promoção da saúde e qualidade de vida dos servidores; 

promover parcerias com outras instituições públicas federais em questões relacionadas à 

saúde dos servidores; exercer a gestão do SIASS na Instituição. 

O Psicólogo da CASQV atua também no sentido de promover e articular as ações 

voltadas para a saúde e qualidade de vida dos servidores da Instituição, auxiliando o 

Coordenador da CASQV. Além disso, o tal profissional realiza o atendimento individual de 

servidores na forma de acolhimento, uma escuta inicial do servidor, sob livre demanda, para 

posterior referenciamento.  

As atividades do Médico da CASQV estão voltadas principalmente à realização 

de perícia médica de servidores para verificação da incapacidade para o trabalho. Tal 

profissional atende uma gama de demandas em perícia singular e em perícia adjunta voltadas 

para os servidores do IFNMG e também para servidores de outras instituições federais que 

estejam em trânsito e solicitem atendimento pericial pela Instituição. Cumpre destacar que o 

Médico não realiza atendimento assistencial de servidores para tratamento de doenças. De 

forma não prioritária, tal profissional realiza também algumas atividades de promoção de 

saúde, consultorias, emissão de pareceres e suporte sobre questões de natureza médica que 

surjam no âmbito da Instituição. 

As atividades do Engenheiro de Segurança do Trabalho encontram-se voltadas 

sobretudo para a realização de perícias na área de segurança do trabalho, emitindo laudos 
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ambientais e ocupacionais e atendendo à demandas relativas a pedidos de adicionais 

ocupacionais. O Técnico de Segurança do Trabalho, por sua vez, se encarrega da parte de 

gestão da segurança do trabalho no sentido de promover e coordenar as ações de promoção da 

saúde e segurança do trabalho no âmbito da Instituição.  

Com base no relato dos sujeitos entrevistados, o Quadro 8 apresenta de forma 

sucinta as principais atribuições dos profissionais integrantes da CASQV e do NST. 

 

Quadro 8 – Profissionais da CASQV e do NST e suas atribuições 
Profissional Resumo geral das atribuições exercidas 

 CASQV 

Assistente em 
Administração – 
Coordenador da CASQV 

Coordenar as atividades da CASQV dispostas no Regimento da Reitoria e nos 
demais documentos institucionais que versam sobre saúde e qualidade de vida do 
servidor; articular e promover as ações propostas pela Coordenação voltadas para a 
promoção da saúde e qualidade de vida dos servidores; exercer a gestão do SIASS. 

  

Psicólogo da CASQV 

Promover e articular as ações propostas voltadas para a saúde e qualidade de vida 
dos servidores, auxiliando o Coordenador da CASQV nessas atividades; atendimento 
individual de servidores, sob livre demanda, na forma de acolhimento e sem caráter 
assistencial.  

  

Médico da CASQV 
Realização de perícia médica de servidores para verificação da incapacidade para o 
trabalho; participação em algumas atividades de promoção de saúde, de forma não 
prioritária. 

 NST 
Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 
do NST 

Realização de perícias na área de segurança do trabalho, emitindo laudos ambientais 
e ocupacionais, e atendendo demandas relativas a pedidos de adicionais 
ocupacionais (insalubridade, periculosidade). 

  
Técnico em Segurança 
do Trabalho do NST 

Realização da gestão das ações de saúde segurança do trabalho, promovendo e 
coordenando tais ações no âmbito da Instituição.  

Fonte: Relatos dos sujeitos entrevistados. 

 

5.1.4 Ausência de órgãos de saúde nos campi 

 

Não existem órgãos próprios de saúde na estrutura dos campi do IFNMG. A 

CASQV e do NST são os únicos órgãos de saúde no âmbito da Instituição, e também não há 

extensões desses órgãos nos campi. Nestes, existe uma atribuição da Coordenação de Gestão 

de Pessoas (CGP), dentre as várias que possuem, de apoiar e subsidiar as ações da CASQV no 

que concerne à saúde dos servidores. Segundo o Regimento Interno dos campi, compete à 

CGP auxiliar na definição e na execução da política de Gestão de Pessoas do IFNMG, e 

dentre o rol de atividades que lhe compete está a atenção à saúde e à qualidade de vida dos 

servidores (IFNMG, 2013b). Tal realidade é confirmada pelos seguintes relatos: 
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[...] Então hoje com a equipe que nós temos, com a estrutura que nós temos, a gente 
faz de certa forma o básico, a gente não consegue chegar de forma efetiva numa 
ação de alcançar todos os campi, visitar esses campi, conhecer as pessoas, conversar 
e fazer com que ação da Coordenação ela chegue de forma massiva, a gente trabalha 
pensando as políticas aqui, aplicando um tanto na Reitoria e tentando transbordar 
um poucos pros campi, e o que chega nos campi é principalmente informativo, a 
gente não chega com pessoas, com projetos, com aplicações de ações localizadas a 
partir da Coordenação [...] (E1). 
 
Nos campi nós temos as CGP’s que tem uma atribuição convergente com a 
Coordenação. Eles fazem só registros de afastamentos, de ausências dos servidores 
por questões de saúde. Como nós trabalhamos com sistema de informação, nos 
campi eles conseguem fazer os registros, alimentação desse sistema, mas a atividade 
se resume a isso (E1). 

 

Os profissionais da área de saúde dos campi do IFNMG, apesar de terem suas 

funções voltadas sobretudo para a assistência ao aluno, configuram como parceiros da 

CASQV, colaborando em atividades dessa Coordenação, quando solicitados. Nos campi onde 

existe Médico, tal profissional também se dedica à realização de perícias médicas, sendo a 

gestão dessas perícias realizada pelas CGP’s desses campi. Referindo-se à atuação dos 

profissionais de saúde dos campi, um entrevistado faz a seguinte declaração: 

 
[...] Nós também temos uma ligação muito íntima com os profissionais da área de 
saúde dos campi, quais sejam: médicos, psicólogos, assistentes sociais, odontólogos, 
nutricionista, todos esses profissionais, a gente tem uma relação, e frequentemente 
estamos trabalhando em conjunto para desenvolver ações nos campi. Mas esses 
profissionais não estão ligados diretamente à estrutura da Coordenação. Nós temos 
uma íntima relação com eles apenas. Não tem nada formalizado [...]. Nos campi, o 
profissional ele lida também com o discente, por isso então muitas vezes ele não tem 
o tempo necessário, suficiente, para ter essas ações com o servidor. Mas a gente leva 
essas propostas e a gente vê que alguns campus fazem [...] (E2). 

 

Existe na estrutura da Reitoria do IFNMG um órgão chamado Diretoria de 

Assuntos Estudantis e Comunitários (DAEC), o qual, segundo o Regimento Geral do IFNMG, 

se encarrega das diretrizes e políticas referentes à gestão, promoção e o desenvolvimento de 

programas, projetos e ações relacionadas à assistência ao educando, no que se refere à 

assistência à saúde, ao atendimento às necessidades socioeconômicas, à assistência 

psicossocial e à promoção de ações que resultem na inclusão no âmbito escolar (IFNMG, 

2011). Nos campi, a exemplo da DAEC, existe o Núcleo de Assuntos Estudantis e 

Comunitários (NAEC), e, conforme mencionado por um entrevistado (E2), tal Núcleo tem 

prestado apoio à CASQV em questões referentes à saúde dos servidores quando solicitados. 

Com base em dados extraídos do sistema SIAPE, o Quadro 9 apresenta o número 

de profissionais Técnico-administrativos da área de saúde ou de área afim existentes nos 
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campi e na Reitoria do IFNMG em janeiro de 2018. No referido Quadro foram listados 

somente os profissionais Técnico-administrativos, não sendo incluídos os Professores, visto 

que estes em sua grande maioria dedicam-se exclusivamente à docência. Conforme se 

percebe, o número e os tipos de profissionais variam nas diversas unidades (campi e Reitoria) 

da Instituição, demonstrando não haver uma padronização quanto ao quantitativo e ao tipo 

desses profissionais nas unidades institucionais. 
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Quadro 9 – Quantitativo de profissionais da saúde ou de área afim no IFNMG em 
janeiro de 2018 

Unidade Profissionais Quantidade Total 

Reitoria 

Assistente Social 2 

5 Médico 1 
Psicólogo 1 
Técnico em Segurança do Trabalho 1 

    

Almenara 

Assistente Social 1 

6 

Médico 1 
Nutricionista 1 
Odontólogo 1 
Psicólogo 1 
Técnico em Enfermagem 1 

    

Araçuaí 
Assistente Social 1 

3 Psicólogo 1 
Técnico em Enfermagem 1 

    

Arinos 

Assistente Social 1 

6 

Médico 1 
Nutricionista 1 
Odontólogo 1 
Psicólogo 1 
Técnico em Enfermagem 1 

    

Diamantina Assistente Social 1 2 Psicólogo 1 
    

Janaúba Assistente Social 1 1 
    

Januária 

Assistente Social 1 

8 

Enfermeiro 1 
Médico 1 
Nutricionista 2 
Odontólogo 1 
Psicólogo 1 
Técnico em Enfermagem 1 

    

Montes Claros 

Assistente Social 1 

5 
Médico 1 
Nutricionista 1 
Odontólogo 1 
Psicólogo 1 

    

Pirapora 
Assistente Social 1 

3 Médico 1 
Psicólogo 1 

    

Porteirinha -x- -x- 0 
    

Salinas 

Assistente Social 1 

9 

Auxiliar de Enfermagem 2 
Médico 1 
Nutricionista 1 
Odontólogo 1 
Psicólogo 1 
Técnico em Enfermagem 1 
Auxiliar de Nutrição e Dietética 1 

    

Teófilo Otoni Psicólogo 1 1 
Fonte: SIAPE. 
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5.1.5 A Unidade do SIASS do IFNMG 

 

Conforme apresentado anteriormente, o SIASS foi estabelecido como instrumento 

para efetivar e consolidar a ações e propostas da PASS, tendo por objetivo coordenar e 

integrar as ações e programas nas áreas de assistência à saúde, perícia oficial, promoção, 

prevenção e acompanhamento da saúde dos servidores da administração pública federal 

(BRASIL, 2009a). O Ministério do Planejamento assumiu um papel estratégico na 

implantação das Unidades do SIASS, através de Acordos de Cooperação Técnica entre os 

órgãos e com a otimização de recursos físicos, humanos e materiais entre os diversos órgãos 

da APF (BRASIL, 2010a).  

A Portaria Normativa nº 2, de 22 de março de 2010, que orienta os órgãos e 

entidades do SIPEC sobre os procedimentos para a realização dos Acordos de Cooperação 

Técnica para a criação das Unidades do SIASS, em seu art. 12, estabelece como atribuições 

dessas Unidades:  

 
I – realizar perícia oficial: ação médica e ou odontológica com o objetivo de avaliar 
o estado de saúde para o exercício das atividades laborais; 
II – atuar na prevenção aos agravos, promoção e acompanhamento da saúde: ações 
com o objetivo de intervir no processo de adoecimento dos servidores, tanto nos 
aspectos individuais como nas relações coletivas no ambiente de trabalho; 
III – executar ações de vigilância para avaliar os ambientes e a organização de 
trabalho, com emissão de relatório ambiental contendo medidas de mudança das 
condições de trabalho, visando a promoção à saúde, no âmbito dos órgãos partícipes 
do Acordo de Cooperação Técnica. 
IV – avaliar ambientes de trabalho e emitir laudos técnicos para fins de concessão de 
adicionais ocupacionais, no âmbito dos órgãos conveniados, partícipes do presente 
Acordo. 
V – executar as atividades pactuadas neste instrumento, com fiel obediência ao 
plano de trabalho (BRASIL, 2010c). 

 

Segundo as determinações da PASS, as Unidades do SIASS são responsáveis por 

cumprir os propósitos da referida política, desenvolvendo ações de perícia e promoção em 

saúde, de vigilância dos ambientes de trabalho, readaptação funcional, registro de acidentes de 

trabalho, nexo das doenças profissionais, bem como de apoio assistencial para os agravos já 

instalados. Tais Unidades devem também contar com equipes multiprofissionais de forma a 

desenvolver ações abrangentes, integradas e com abordagem transdisciplinar (BRASIL, 

2009a; BRASIL, 2010a; BRASIL, 2010b). 

O SIASS tem como plataforma para suas atividades um sistema informatizado 

chamado SIAPE-Saúde, o qual foi desenvolvido e concebido com o fim de automatizar as 

informações de saúde do servidor público federal e ainda como ferramenta de consolidação da 
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PASS, permitindo à APF ter informações gerenciais para a tomada de decisões (BRASIL, 

2013b). 

O SIAPE-Saúde tem como base de dados o cadastro dos servidores no Sistema 

Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE), de abrangência nacional, o qual 

consiste hoje na principal ferramenta para a gestão do pessoal civil da APF. Os dados 

funcionais e pessoais dos servidores são extraídos da base de dados do SIAPE e passam a 

integrar o prontuário eletrônico de saúde do servidor. O SIAPE-Saúde é utilizado pelos 

serviços de saúde, pelas Unidades do SIASS, pelos Recursos Humanos dos diversos órgãos e 

entidades federais e pelo Ministério do Planejamento, segundo o perfil e o nível de acesso 

estabelecido. A implantação do referido sistema nas Unidades do SIASS permite o 

conhecimento dos ambientes de trabalho, das causas de adoecimento e dos afastamentos dos 

servidores, o registro e o gerenciamento das informações epidemiológicas sobre a saúde 

desses servidores, bem como o registro de informações referentes aos programas e ações 

ofertados pelas Unidades do SIASS. Com isso, pretende-se intervir nestas realidades, 

promovendo melhorias e valorizando a saúde do servidor e da coletividade por meio de uma 

atuação preventiva e pelo cuidado ao bem estar físico e mental dos servidores no seu ambiente 

de trabalho (BRASIL, 2013b). 

A partir de iniciativa do IFNMG, por meio da CASQV e da DGP junto ao 

Ministério do Planejamento, em 26/10/2015 foi oficialmente instituída uma Unidade do 

SIASS no âmbito da Instituição. A referida Unidade não foi constituída por meio de Acordo 

de Cooperação Técnica com outro órgão ou Instituição, sendo o IFNMG a única instituição 

integrante dessa Unidade, cuja sede se encontra na Reitoria, em Montes Claros (MG). 

Ademais, a Unidade não integra a estrutura organizacional do IFNMG, tendo somente sede na 

Instituição. 

Vale destacar que o SIASS caracteriza-se como um subsistema, não configurando 

um órgão ou uma entidade com personalidade jurídica, nem possui um corpo próprio de 

profissionais com carreira específica. Conforme já mencionado, a gestão do SIASS no 

IFNMG é exercida pelo Coordenador da CASQV, no âmbito da Diretoria de Gestão de 

Pessoas, conforme orientado pela PASS ao dispor que o SIASS configura um órgão 

estruturante de Gestão de Pessoas (BRASIL, 2010a). Ademais, as Unidades do SIASS não 

têm recursos próprios, de modo que sua existência e funcionamento ocorrem por meio de 

doações e recursos advindos dos órgãos e instituições partícipes dessas Unidades. No 

processo de criação das Unidades do SIASS, foi estabelecido como competência dos órgãos e 

entidades do SIPEC da APF prover pessoal para compor a força de trabalho das referidas 
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Unidades, bem como disponibilizar imóveis, instalações, recursos materiais e equipamentos 

para o seu funcionamento (BRASIL, 2010c).  

A Unidade do SIASS do IFNMG não possui uma equipe de vigilância e promoção 

em saúde conforme preconizado pela política governamental, utilizando como força de 

trabalho os mesmos profissionais integrantes da CASQV e do NST. Cumpre destacar também 

que, como o IFNMG constitui a única Instituição integrante da Unidade do SIASS da 

Instituição, suas ações de saúde encontram-se direcionadas principalmente para os servidores 

da Instituição, embora a Unidade, quando solicitada, atenda também a servidores de outras 

instituições federais no que se refere à perícia médica. Além disso, com base no relato do 

Coordenador da CASQV, tem-se uma concepção de que, apesar da Unidade do SIASS da 

Instituição compartilhar os mesmos profissionais da CASQV e do NST, somente as ações de 

perícia são consideradas como próprias da referida Unidade, ao passo que as demais ações de 

saúde desenvolvidas na Instituição são tidas como promovidas pelos órgãos de saúde 

institucionais, ou seja, a CASQV e o NST. 

Segundo informações extraídas no site do SIASS, o Quadro 10 apresenta o 

número de Unidades do SIASS distribuídas por Estado no Brasil, revelando que em abril de 

2018 havia um total de 289 Unidades no país, sendo o Distrito Federal, Rio de Janeiro e 

Minas Gerais os entes federativos com o maior número dessas Unidades. 
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Quadro 10 – Número de Unidades do SIASS por Estado no Brasil 
Estado Número de Unidades do SIASS 

Distrito Federal 61 
Rio de Janeiro 34 
Minas Gerais 28 
Rio Grande do Sul 13 
Pará 11 
Pernambuco 11 
Santa Catarina 10 
Ceará 9 
São Paulo 9 
Bahia 8 
Goiás 8 
Paraíba 8 
Paraná 8 
Espírito Santo 7 
Alagoas 6 
Mato Grosso do Sul 6 
Piauí 6 
Rio Grande do Norte 6 
Acre 5 
Amapá 5 
Amazonas 5 
Maranhão 5 
Mato Grosso 5 
Roraima 5 
Sergipe 5 
Tocantins 3 
Rondônia 2 
TOTAL 289 
Fonte: <https://www2.siapenet.gov.br/saude/portal/public/mapaBrasil/listarTodasUnidades.xhtml>. Acesso em: 
25 abr. 2018. 

 

No estudo desenvolvido por Ferreira (2014), visando analisar o processo de 

implementação das ações de promoção e prevenção em saúde preconizadas pela PASS na 

Unidade do SIASS da Universidade de Brasília (UnB), foi constatado que a alimentação e o 

gerenciamento de dados epidemiológicos dos servidores representam um importante 

ferramenta para o sucesso na implementação da PASS, sobretudo no que se refere às ações de 

promoção e prevenção em saúde. Segundo a autora, o SIASS possibilitou a elaboração de 

normas, bem como a padronização de procedimentos e a racionalização de recursos, mediante 

a utilização de informação para ações formativas e educativas, permitindo também a criação 

de novos canais de comunicação com os servidores. 

 

5.2 Programa e ações de saúde no âmbito do IFNMG 

 



93 
 

5.2.1 O Programa Institucional de Assistência à Saúde e Qualidade de Vida do Servidor 

(PISQV) 

 

Em termos de política interna de saúde, existe hoje no âmbito do IFNMG o 

Programa Institucional de Assistência à Saúde e Qualidade de Vida do Servidor (PISQV), 

estabelecido em 2013, o qual tem como objetivo estabelecer diretrizes para projetos e 

incentivar de forma continuada ações de assistência, vigilância e promoção à saúde e 

qualidade de vida dos servidores, melhorando as relações de trabalho e contribuindo com a 

missão institucional e com o Plano de Desenvolvimento Institucional. O PISQV3 estabelece 

ainda que cabe à DGP, por meio da CASQV, a implantação do referido Programa, atuando 

em articulação com as CGP’s dos campi e com os demais profissionais da área de saúde do 

IFNMG. Dispõe ainda que compete à CASQV a coordenação, o planejamento, o controle e a 

avaliação de todas as ações previstas no Programa (IFNMG, 2013c).  As disposições do 

PISQV encontram-se alinhadas com os princípios e determinações da PASS e dos demais 

documentos normativos afetos a esta política, bem como com outros documentos 

institucionais que versam sobre o cuidado à saúde dos servidores. O PISQV foi construído 

mediante participação de vários atores, sendo eles profissionais de saúde, gestores e 

servidores do IFNMG. O documento relativo ao referido programa encontra-se disponível no 

site da Instituição para acesso público. Alguns entrevistados, se referindo ao PISQV, assim 

declararam: 

 
[...] Ele é um programa institucional aprovado pelo Conselho Superior com 
resolução do Conselho. É um programa permanente né, a gente deu o nome de 
programa mas que poderia chamar também de um política interna [...]. Ele fica no 
site da Instituição, na área de Gestão de Pessoas, tem uma seção dedicada aos 
programas institucionais, então ele tá lá listado dentro dos programas institucionais, 
o documento e as informações sobre ele também (E1). 
 
[...] Nós entendíamos ser necessário era justamente a formalização de um programa 
[...]. Diante disso nós elaboramos com participação coletiva de todos os atores na 
área de saúde dos campus [...]. Nós chamamos de PISQV, que é o programa 
institucional de saúde e qualidade de vida do servidor do IFNMG. Esse programa 
está alinhado com a PASS, com a NOSS, e com as políticas governamentais que já 
existiam [...]. Então nós levamos para o Colégio de Dirigentes onde tivemos uma 
aprovação unânime e posteriormente levamos para o Conselho Superior onde assim 
também o foi (E2). 
 

                                                        
3 As diretrizes do PISQV contemplam também a área de saúde e segurança do trabalho. 
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[...] Então o Regimento ele dá as atribuições, direciona as atribuições da 
Coordenação. Se você olha o Regimento e verifica o Programa Institucional de 
Saúde e Qualidade de Vida do Servidor, eles têm uma correlação, é como se essas 
competências, essas atribuições da Coordenação, também fossem levadas ao 
programa ao PISQV. Lá também tá escrito, tá tudo coerente e do programa a gente 
leva e propõe ações alinhadas com o programa para o plano de desenvolvimento 
institucional que é o planejamento macro da Instituição, mas sempre partindo das 
competências regimentais da Coordenação (E1). 
 
[...] Inclusive quando essa política ela foi desenvolvida, é bom que se faça esse 
destaque, aqui também além dos profissionais da saúde né, que trabalhou 
diretamente na construção, nós em algum momento, antes da aprovação, 
disponibilizamos para todos os servidores opinarem por meio do canal [...]. A 
política existe, está no portal institucional nosso, mas não tem aquela divulgação 
maciça, mensal, diária, que essa política existe, mas está lá no nosso portal 
institucional (E2). 

 

O PISQV, enquanto estratégia institucional em assistir de forma promocional a 

saúde dos seus servidores, estabelece um conjunto de ações a serem desenvolvidas no âmbito 

do IFNMG, conforme demonstrado no Quadro 11.  
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Quadro 11 – Ações de saúde e qualidade de vida propostas pelo PISQV do IFNMG 
Áreas Ações 

Saúde 

 Celebração de convênios e parcerias com Planos de Saúde e Odontológicos; 
 Realização de campanhas de vacinação e de doação de sangue; 
 Realização de Exames Médicos Periódicos; 
 Realização de Pericias Oficiais em Saúde; 
 Realização de campanhas de prevenção: estresse, diabetes, hipertensão, acidentes do 

trabalho, alcoolismo, doenças infectocontagiosas, alergias, cardiopatias, 
odontopatias, além das diversas doenças ocupacionais; 

 Promoção de campanhas, palestras e eventos nas áreas de medicina, enfermagem, 
nutrição, psicologia, odontologia, educação física e serviço social; 

 Promoção e incentivo a ações voluntárias e comunitárias; 
 Promoção de programas de preparação dos servidores para aposentadoria. 

  

Cultura  Incentivo à formação de grupos de teatro, dança, musicais e artesanais; 
 Incentivo à comemoração de datas históricas para o IFNMG e seus campi. 

  

Vigilância 

 Realização de perícias ambientais; 
 Prevenção de acidentes e doenças ou do trabalho; 
 Prevenção de riscos ambientais; 
 Estudos sobre a melhoria das condições de trabalho. 

  

Lazer 
 Incentivo à realização de passeios, excursões a outras instituições da rede ou 

instituições de educação, clubes, e outras; 
 Promoção de eventos comemorativos em datas especiais. 

  

Esporte 
 Realização de eventos esportivos entre os servidores de todas as unidades, e também 

com a comunidade local; 
 Promoção de campeonatos internos de diversas modalidades de esporte. 

  

Convivência 

 Comemoração de datas especiais, com palestras, brincadeiras, confraternizações nas 
dependências da Instituição e fora dela; 

 Realização de atividades de integração e acolhida a novos servidores; 
 Palestras, seminários, reflexões, vivências e dinâmicas de grupo da vida pessoal; 
 Incentivo a visitas domiciliares em caso de enfermidade e outras que demonstrem 

solidariedade com o próximo; 
 Promoção de eventos ecumênicos.  

Fonte: IFNMG (2013c).  

 

Além do PISQV, o cuidado à saúde dos servidores como encargo institucional 

encontra-se previsto em outros documentos normativos institucionais. O Regimento Geral do 

IFNMG inclui no rol de atribuições da DGP promover, coordenar, acompanhar e avaliar as 

políticas e diretrizes relativas à saúde e qualidade de vida dos servidores (IFNMG, 2011). O 

Regimento Interno da Reitoria traz em seu corpo as várias atribuições da CASQV, entre as 

quais está a de desenvolver atividades que promovam a saúde e qualidade de vida dos 

servidores (IFNMG, 2017). O Regimento Interno dos Campi, ao traçar algumas competências 

da Coordenação de Gestão de Pessoas, define como competência desses órgãos a realização 

de diversas atividades, entre elas a atenção à saúde e qualidade de vida dos servidores 

(IFNMG, 2013b).  
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Por fim, o Plano de Desenvolvimento Institucional referente ao período de 2014 a 

2018 estabeleceu como objetivo institucional a manutenção da satisfação dos servidores 

mediante a promoção de ações de saúde e qualidade de vida no trabalho, bem como a 

implementação, até o ano de 2018, do PISQV, da Comissão Interna de Saúde do Servidor 

Público (CISSP) e de outros projetos voltados para a saúde dos servidores (IFNMG, 2013a). 

 

5.2.2  Ações de saúde desenvolvidas pela Instituição 

 

5.2.2.1 A perícia oficial em saúde 

 

Conforme já disposto, a PASS preconiza que as ações relacionadas à saúde dos 

servidores a serem desenvolvidas pelos órgãos e instituições públicos federais envolvam três 

eixos: ações de perícia em saúde, ações de assistência em saúde, e ações de vigilância e 

promoção em saúde (BRASIL, 2009a; BRASIL, 2010a; BRASIL, 2010b). 

Segundo o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, a 

perícia oficial em saúde consiste no ato administrativo que envolve a avaliação técnica de 

questões referentes à saúde e à capacidade laboral do trabalhador, realizada por médico ou 

cirurgião-dentista formalmente designado, na presença do periciado. O perito oficial em saúde 

é o médico ou o cirurgião-dentista responsável por realizar o ato pericial mediante o 

estabelecimento da correlação entre o estado mórbido do servidor e sua capacidade laborativa, 

bem como do nexo entre o estado mórbido e o trabalho. Responsabiliza-se também pela 

avaliação de dependentes e pensionistas conforme disposições da legislação vigente. Os 

peritos oficiais devem ser designados obrigatoriamente em documento legal (portaria), 

ficando habilitados a realizar a perícia oficial singular em saúde e a junta oficial em saúde. Os 

peritos, os demais membros que compõem a equipe multiprofissional, bem como os 

servidores da área administrativa terão seu exercício no âmbito do SIASS instituído por meio 

de portaria publicada em Boletim de Pessoal, a ser providenciada pelos órgãos e entidades da 

APF nos quais tais profissionais estejam lotados (BRASIL, 2017b). 

No que toca às ações de perícia em saúde, verificou-se que a Instituição cumpre 

seu papel no tocante ao eixo perícia em saúde através do trabalho realizado pelos Médicos no 

atendimento aos servidores para verificação da capacidade para o trabalho. As perícias 

médicas são realizadas na Unidade do SIAS da Reitoria e também nos demais campi do 

IFNMG onde existe Médico, sendo eles: Almenara, Arinos, Januária, Montes Claros, 

Pirapora, Salinas.  



97 
 

Contudo, convém destacar que tanto a Unidade do SIASS do IFNMG quanto a 

CASQV e o NST não dispõem de equipe multiprofissional para subsidiar as perícias médicas 

conforme preconizado pela política governamental (BRASIL, 2010a; BRASIL, 2010b). Como 

já relatado nesta pesquisa, outros profissionais da Instituição podem subsidiar o trabalho da 

perícia, caso sejam solicitados, mas de forma pontual. O Manual de Perícia Oficial em Saúde 

do Servidor Público Federal determina que a perícia oficial em saúde deva contar também 

com uma equipe multiprofissional de suporte constituída por profissionais da área de saúde e 

segurança do trabalho com formação em diversas áreas de conhecimento, os quais 

contribuirão com pareceres técnicos específicos para subsidiar as decisões da perícia em 

saúde em questões referentes às suas áreas de atuação. Todos os profissionais da área de 

saúde e segurança do trabalho poderão compor a equipe multiprofissional de suporte à perícia 

oficial em saúde. A avaliação multiprofissional deverá ser realizada, sempre que possível, 

para subsidiar a decisão do perito oficial em saúde (BRASIL, 2017b). 

Embora a Instituição, através de seus órgãos de saúde e da Unidade do SIASS, 

tenha empreendido esforços para desenvolver ações voltadas para a promoção da saúde e 

qualidade de vida dos servidores, percebe-se que a Instituição ainda mantém a realização de 

perícias médicas como o ponto forte de suas ações de saúde. Segundo Jackson Filho e Ponce 

(2017), por muito tempo as ações de saúde no âmbito das Instituições se resumiam apenas na 

realização de perícias médicas. Para os autores, desempenhar ações somente de perícias com 

foco na homologação dos afastamentos significa deixar de lado outras peculiaridades que 

envolvem o trabalho e as questões de saúde presentes nas instituições. No que diz respeito à 

realização de perícias médicas no contexto da PASS, Zanin et al. (2015) afirmam que muitas 

vezes é dada ênfase nas ações de perícia médica em detrimento de outros tipos ações, 

sobretudo ações de promoção da saúde, com risco de o SIASS se tornar somente um modelo 

pericial de controle.  

Segundo Silva, Licorio e Siena (2014) é relevante o levantamento de dados dos 

atendimentos produzidos pela perícia médica, bem como pelas equipes multidisciplinares de 

apoio, pois constituem dados epidemiológicos que contribuem para formulação de projetos e 

programas de promoção à saúde, vigilância e segurança no trabalho, com impacto no processo 

saúde/doença no trabalho e como fatores influenciadores na qualidade de vida do servidor. 

Na pesquisa realizada por Ponce (2014) sobre o papel dos agentes de Recursos 

Humanos no processo de intermediação entre os servidores e a Unidade do SIASS, alguns 

entrevistados consideraram que, no tocante à atividade pericial, o trabalho dos peritos não 

contribui para a saúde dos servidores, e que a Unidade do SIASS em São Paulo realizava seu 
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trabalho com foco principal na perícia médica, sobretudo em razão da falta de profissionais da 

área da saúde para compor a equipe multiprofissional. Segundo a autora, realizar ações de 

perícia com foco apenas na homologação de afastamentos significa negligenciar outras 

questões importantes relacionadas à saúde que têm se manifestado nas instituições.  

Carneiro (2006) explica que essa situação decorre dos poucos estudos que ainda 

são feitos acerca da promoção da saúde no âmbito do serviço público, o que leva as 

instituições a focarem suas ações no controle dos afastamentos. Araújo (2014) salienta que 

essa realidade se justifica pela ausência de padronização para a criação das Unidades do 

SIASS no país, o que tem provocado uma distribuição desigual de servidores a serem 

atendidos nessas Unidades. 

 

5.2.2.2 A assistência à saúde do servidor 

 

Com respeito às ações de assistência à saúde, constatou-se que tais ações não são 

realizadas diretamente por profissionais de saúde no âmbito do IFNMG. A União oferece aos 

servidores públicos federais o benefício da saúde suplementar, destinado à assistência 

médico-odontológica dos servidores e dependentes, sendo um benefício compartilhado entre a 

Administração Pública e o servidor. Ademais, o SUS, que é ofertado a todos os cidadãos 

brasileiros, também é tido como um recurso de assistência à saúde no contexto da PASS 

(BRASIL, 2010a). Cumpre destacar que, tanto a utilização do SUS quanto a contratação de 

planos privados de assistência à saúde pelo servidor não são obrigatórios. 

O não oferecimento direto de ações de assistência à saúde é uma realidade comum 

entre diversas instituições federais, uma vez que, para que esse tipo de ação seja ofertado 

diretamente seria necessária uma boa estruturação em termos de recursos materiais e 

humanos, dos quais a maioria das instituições não dispõe. Ademais, a política prioritária 

escolhida pelo governo para as ações de assistência foi o benefício da saúde suplementar para 

a contratação de planos privados de saúde (BRASIL, 2010a). 

Em estudo desenvolvido por Macagi (2013) que objetivou elaborar um 

planejamento estratégico na unidade de atenção à saúde do servidor da Universidade Federal 

do Paraná (UFPR), alguns participantes da pesquisa expressaram considerar que não cabe à 

Instituição possuir serviço próprio de assistência à saúde do servidor, visto que é oferecido o 

ressarcimento para a assistência à saúde suplementar. Segundo relato de um dos entrevistados 

da pesquisa, cuidar da saúde do servidor envolve um aspecto mais preventivo, não cabendo 

focar em assistência.  
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Conforme achado da pesquisa de Ferreira (2014), as ações relacionadas ao eixo 

assistência à saúde parecem negligenciadas, uma vez que a política apenas estabelece o 

benefício da saúde suplementar, não deixando clara a responsabilidade das instituições no que 

concerne às ações de assistência. 

 

5.2.2.3 Promoção e vigilância em saúde 

 

Quanto ao eixo de ações de promoção e vigilância em saúde, constatou-se que a 

maioria das ações de promoção de saúde desenvolvidas no IFNMG envolvem campanhas, 

eventos e palestras sazonais feitas em épocas específicas do ano e abordando temas próprios. 

Com base na fala dos entrevistados, as principais ações voltadas para a promoção da saúde 

desenvolvidas no âmbito do IFNMG consistem em: realização de palestras e eventos em datas 

comemorativas, tais como dia das mães, dia dos pais, dia do servidor público; realização 

campanhas educativas abordando temas específicos de certas datas, tais como o câncer de 

mama e do colo do útero, o câncer de próstata, o stress e outros temas; vacinação de 

servidores em épocas de campanha nacional de vacinação; atendimento psicológico na forma 

de acolhimento, sem caráter assistencial; confecção e divulgação no site institucional de 

boletim eletrônico periódico com informações sobre saúde, de caráter educativo e de 

promoção de saúde.   

No que se refere à área de saúde e segurança do trabalho, as atividades 

desenvolvidas pelo NST também consistem em palestras e eventos de caráter educativo e 

preventivo sobre assuntos relacionados à saúde e segurança no trabalho, alguns deles 

ministrados por pessoas ou representantes de entidades externas ao IFNMG, tais como o 

Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal, e outros. Outro evento que tem sido 

promovido anualmente é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT). 

Com base em documento elaborado pela CASQV e pelo NST e apresentado à 

DGP em reunião gerencial, no ano de 2017 foram realizadas as seguintes ações voltadas para 

a promoção da saúde e qualidade de vida dos servidores: 

 Campanha de vacinação contra Febre Amarela (97 servidores vacinados); 

 Workshop "Entre Elas" do Dia Internacional da Mulher; 

 Evento "Brilha, Mulher!" do Dia da Mães; 

 Campanha de vacinação contra gripe (108 servidores Vacinados); 

 1ª Semana de Prevenção ao Estresse; 
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 Semana do Servidor; 

 Atendimento psicológico; 

 Oficina de Relaxamento; 

 Visita Técnica aos campi Pirapora, Salinas, Januária e Montes Claros; 

 Boletim E-vida; 

 Elaboração da Minuta da CISSP (passou pelo “Participe” e falta aprovação dos 

órgãos superiores do IFNMG). 

Portanto, quanto ao eixo promoção e vigilância em saúde, percebe-se que a 

CASQV e o NST realizam principalmente ações de caráter socioeducativo e de integração, 

tendo sua centralidade pautada na educação em saúde, tanto individual quanto coletiva. 

Segundo Gonçalves et al. (2016), os processos educativos ganham notoriedade no campo da 

saúde por se mostrar eficiente na aproximação política e pedagógica dos sujeitos com os 

cuidados em saúde.  

Verificou-se também que as ações de promoção da saúde desenvolvidas, mesmo 

tendo um planejamento prévio, não acontecem de forma sistemática, programática, conforme 

preconizado pela PASS. Pelo que se percebe, embora envolvam um planejamento prévio, a 

maioria das ações de promoção de saúde desenvolvidas pela CASQV e pelo NST acontece de 

forma pontual, sendo realizadas principalmente em períodos específicos no ano. Conforme 

verificado, no que se refere ao eixo promoção e vigilância em saúde, não há ações com 

periodicidade semanal, ou mensal, que estejam sistematizadas e padronizadas para 

ocorrências periódicas durante o ano e com um espaço de tempo menor entre elas, o que pode 

ser atestado nos trechos das falas a seguir: 

 
[...] A atuação ela não segue como uma atuação sistemática, programática, mas 
todos os anos algumas ações já se tornaram assim até parte do nosso calendário 
anual de ações, campanhas de vacinação, campanhas informativas sobre 
determinados temas, [...] a gente tem buscado anualmente fazer. Então tem uma 
agenda de eventos, que é feita anualmente, pensada pela Coordenação, e essa agenda 
vem sendo executada, algumas ações já se tornaram aí quase um padrão, anualmente 
a gente fazer e no que tange às questões de saúde a gente acompanha essas 
campanhas que acontecem aí comumente todos os anos (E1). 

 
[...] A Coordenação por muito tempo existiu apenas com a figura do Coordenador e 
do Perito, e as ações eram mais pontuais [...]. Até 2017 não havia sistematizado uma 
sequência de ações. Então a gente agia mais pontualmente. Mas mesmo 
pontualmente nós tínhamos historicamente ações como atividades na semana do 
servidor que desde a sua criação nunca deixou de ter atividades [...]. Essas são 
atividades que sempre tiveram. E agora vou citar o ano de 2017, nós tivemos ação 
que não é sistematizada porque não aconteceu nos anos anteriores e foi uma coisa 
mais pontual que não existe um planejamento prévio, mas que nós fizemos por meio 
de parcerias acontecer: dia das mães [...]; dia da mulher; a semana de prevenção ao 
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stress; em janeiro do ano passado naquela epidemia da febre amarela na nossa região 
trouxemos a vacinação aqui pra Reitoria. Então teve ações nesse sentido mas se você 
observar foram ações pontuais (E2). 

 

Segundo disposto na Portaria nº 3, de 25 de março de 2013, devem ser incluídas 

sistematicamente no planejamento do órgão ou entidade ações programáticas voltadas para a 

promoção da saúde dos servidores (BRASIL, 2013a). Segundo a referida norma, na 

implementação das diretrizes gerais de promoção da saúde do servidor público federal, 

compete aos dirigentes dos órgãos e entidades e gestores de pessoas ou de recursos humanos 

incluir de forma sistemática ações programáticas direcionadas para promoção da saúde dos 

servidores no planejamento do órgão ou entidade bem como nos relatórios anuais de gestão. O 

Quadro 12 elenca os temas e as áreas relacionados à saúde a serem priorizados no 

desenvolvimento das ações programáticas de promoção à saúde do servidor. 

 

Quadro 12 – Temas e áreas para as ações programáticas de promoção da 
saúde 

Áreas a serem priorizadas no 
planejamento das ações 

 Saúde do adulto;  
 Saúde bucal;  
 Saúde do homem;  
 Saúde do idoso;  
 Saúde mental;  
 Saúde da mulher;  
 Saúde das pessoas com deficiência;  
 Saúde Ocupacional. 

  

Temas prioritários para as ações 
programáticas 

 Alimentação saudável;  
 Cuidado integral em saúde;  
 Desenvolvimento de habilidades sociais e do trabalho;  
 Envelhecimento ativo, educação e preparação para a 

aposentadoria;  
 Gestão integrada de doenças crônicas e fatores de risco;  
 Mediação de conflitos;  
 Prática corporal e atividade física;  
 Prevenção da violência e estímulo à cultura da paz;  
 Prevenção e controle do tabagismo;  
 Redução da morbidade em decorrência do uso abusivo de álcool e 

outras drogas;  
 Valorização da diversidade humana;  
 Prevenção de acidentes de trabalho;  
 Intervenção nos ambientes e processos de trabalho com vistas à 

prevenção de doenças, agravos e acidentes ocupacionais. 
Fonte: Brasil (2013a). 

 

Apesar da dificuldade do IFNMG, por meio de seus órgãos de saúde, em 

desenvolver ações de promoção da saúde mais sistemáticas, por meio de consulta realizada na 

internet, verificou-se que várias Instituições Federais de Ensino promovem algumas ações de 
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uma forma mais sistemática, regular, voltadas para a promoção da saúde dos seus servidores. 

O Quadro 13 traz exemplos de iniciativas desenvolvidas por algumas instituições. 
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Quadro 13 – Experiências de algumas Instituições Federais de Ensino com ações 
programáticas voltadas para a promoção da saúde 

Instituição Projetos e iniciativas de promoção da saúde 
realizados Fonte 

Instituto Federal de 
Santa Catarina 

(IFSC) 

Projeto “Movimente-se com Saúde”: 
desenvolvimento de atividades físicas como 
alongamentos, ginástica, caminhadas, circuitos 
funcionais (2 vezes por semana). 

https://linkdigital.ifsc.edu.br/2018/
04/20/movimente-se-com-saude-e-
pausa-para-melhorar-saude-e-
rendimento-dizem-servidores/ 

   
Instituto Federal de 

Minas Gerais 
(IFMG) 

Projeto “Passo de Dança”: oferta de aulas de dança 
aos servidores (1 vez por semana). 

https://www2.ifmg.edu.br/portal/pr
ogep/desenvolvimento-de-
pessoas/qualidade-de-vida 

   
Universidade 

Federal Rural do 
Semiárido 
(UFERSA) 

Programa “Movendo a UFERSA”: realização de 
ginástica laboral (2 vezes por semana), 
hidroginástica (2 vezes por semana) e treinamento 
funcional (3 vezes por semana). 

https://progepe.ufersa.edu.br/progr
amas-de-promocao-a-saude/ 

   

Instituto Federal do 
Ceará (IFCE) 

Projeto “Um Novo Tempo de Vida: Desafios e 
Construções”: realização de reuniões visando dar 
suporte aos servidores com expectativa de 
aposentadoria (frequência quinzenal). 

https://ifce.edu.br/noticias/ifce-
lanca-projeto-para-servidores-
com-expectativa-de-aposentadoria 

   

Instituto Federal do 
Rio Grande do 

Norte 
(IFRN) 

_Projeto “Trabalho e Lazer: vida saudável na 
Reitoria”: realização de práticas como oficina de 
música (2 vezes por semana), aulas de xadrez (2 
vezes por semana), aulas de tênis de mesa (2 vezes 
por semana), aulas de pilates (2 vezes por semana). 
_Projeto “Vida Saudável e Qualidade de Vida do 
Campus Santa Cruz”: realização de atividades como 
ginástica laboral (frequência semanal); atividades 
físicas e esportivas (diariamente, conforme 
demanda); ações educativas de promoção à saúde e 
prevenção de doenças (frequência mensal). 

_http://portal.ifrn.edu.br/ifrn/servi
dores/saude-do-
servidor/lateral/promocao-a-saude-
e-qualidade-de-vida-no-
trabalho/programa-de-promocao-a-
saude-e-qualidade-de-vida-no-
trabalho-do-ifrn 
_http://portal.ifrn.edu.br/ifrn/servid
ores/saude-do-
servidor/lateral/projeto-de-ps-e-
qvt-2017/reitoria 

   

Instituto Federal 
Fluminense (IFF) 

Projeto “Na luta contra a obesidade”: realização de 
grupos para o compartilhamento de experiências e 
orientações (frequência quinzenal). 

http://portal1.iff.edu.br/reitoria/not
icias/servidores-participam-do-
projeto-201cna-luta-contra-a-
obesidade201d 

   

Instituto Federal do 
Tocantins (IFTO) 

_Ação “Fique ligado”: verificação da pressão 
arterial, glicemia, Índice de Massa Córporal, com 
orientações gerais sobre saúde (frequência mensal). 
_Programa “Ginástica Laboral Virtual”: realização 
de uma série de exercícios a serem praticados no 
local de trabalho (3 vezes por semana). 
_Monitoramento da saúde dos servidores: realização 
de ações visando acompanhar servidores em 
situações de risco para sua saúde (frequência 
trimestral). 

_http://www.ifto.edu.br/noticias/p
qv-realiza-acao-201cfique-
ligado201d-na-reitoria 
_http://www.ifto.edu.br/noticias/p
qv-lanca-programa-201cginastica-
laboral-virtual201d-na-reitoria 
_http://www.ifto.edu.br/ifto/reitori
a/diretoria-
sistemica/dgp/pqv/programacao/ca
lendario-2017 

   

Instituto Federal do 
Maranhão (IFMA) 

Projeto “Atividade Física e Esportes: uma proposta 
de promoção da saúde do trabalhador”: realização 
de atividades físicas e prática de esportes (1 vez por 
semana). 

https://presidentedutra.ifma.edu.br/
2018/03/28/campus-promove-
acoes-voltadas-a-saude-do-
servidor/ 

Fonte: Sites mencionados no quadro. Acesso em: 25 abr. 2018. 
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Dentre os três eixos da PASS, percebe-se que a promoção e vigilância em saúde é 

o que apresenta menor clareza quanto ao que deve ser feito. Para regular a perícia em saúde a 

Portaria Normativa nº 797, de 22 de março de 2010 criou o Manual de Perícia Oficial em 

Saúde do Servidor Público Federal, o qual padronizou a atividade de perícia no âmbito da 

APF. Contudo, tal Portaria foi posteriormente revogada, estando vigente atualmente a Portaria 

nº 19, de 20 de abril de 2017, a qual deu nova redação ao referido Manual. A assistência à 

saúde foi normatizada pela Portaria Normativa nº 5, de 11 de outubro de 2010, que instituiu a 

assistência à saúde suplementar do servidor. Contudo, tal Portaria também foi revogada, e 

atualmente a assistência à saúde suplementar do servidor encontra-se regulada pela Portaria nº 

1, de 9 de março de 2017. Quanto ao eixo promoção e vigilância em saúde, a Portaria 

Normativa nº 3, de 7 de maio de 2010, estabeleceu a NOSS, e a Portaria Normativa nº 3, de 

25 de março de 2013, instituiu diretrizes gerais para as ações de promoção à saúde, entretanto, 

sem uma definição clara do que deve ser realizado e de como dever ser feito.  

Um dos possíveis entraves para a realização das ações programáticas conforme 

preconizado pela PASS reside no fato de que os instrumentos normativos que fundamentam 

tal política não determinam quais ações devam ser desenvolvidas. São estabelecidos 

princípios, diretrizes, áreas e temas a serem contemplados, mas não são especificados os tipos 

de ações a serem desenvolvidas. Ademais, apesar de todos os eixos de ações propostos pela 

PASS serem normatizados por meio de documentos oficiais, verifica-se que existe uma 

obrigatoriedade somente quanto às ações de perícia médica para verificação da capacidade 

laborativa do servidor. No que toca à assistência à saúde, o governo oferta o benefício do 

reembolso à saúde suplementar, mas a utilização desse benefício e a contratação de planos de 

saúde pelo servidor não são obrigatórios. Quanto às ações de promoção e vigilância em saúde, 

o governo estabelece diretrizes e princípios norteadores, define áreas e temas de interesse para 

as ações a serem efetivadas, porém, à exceção de algumas poucas iniciativas, não se define de 

forma clara quais ações devam ser desenvolvidas, como deverão ser implementadas, nem se 

estabelece uma obrigatoriedade para sua implementação, as quais acabam por ficarem sob 

livre elaboração por cada órgão ou entidade da APF. Percebe-se que no tocante à perícia e à 

assistência há uma definição mais clara do que deve ser feito, ao passo que, quanto à 

promoção e vigilância, pairam mais dúvidas. 

Portanto, quanto aos três eixos de ações propostos pela PASS, percebe-se que, no 

IFNMG, o maior desafio se refere às ações de vigilância e promoção à saúde, as quais ainda 

não acontecem de forma programática e sistemática segundo as disposições da PASS. Além 

da falta de recursos, sobretudo financeiros e de pessoal, percebe-se também uma falta de 
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apoio por parte dos órgãos ministeriais e de certa forma da própria gestão maior do IFNMG 

em prover meios para a efetivação das ações da PASS, que não são vistas como prioridade 

pelos órgãos superiores da Instituição.  

Carneiro (2006) salienta ainda que realizar ações de promoção à saúde de forma 

sistemática e contínua constitui o grande desafio a ser superado pelo serviço público, uma vez 

que se incorporou a questão da perícia médica como obrigação e a assistência médica como 

necessidade, mas não se compreende, não se sabe como fazer ou não se consegue priorizar a 

prevenção de doenças, limitando a intervenção a procedimentos de monitoramento do 

absenteísmo. 

Na pesquisa de Zanin et al. (2015), que discute a PASS a partir da experiência da 

UFPR como sede de uma Unidade do SIASS, foi apontada como crítica ao SIASS a ausência 

de ações efetivas de prevenção e promoção à saúde, bem como de vigilância à saúde com foco 

no ambiente laboral que possam ser efetivadas dentro do perfil de cada órgão. Foi colocado 

também que parece haver uma lacuna na definição dos eixos da PASS no que concerne à área 

de segurança do trabalho, de modo que tal área talvez devesse ser tratada como outro eixo da 

referida política. Segundo Ferreira (2014), as ações de promoção e prevenção em saúde 

geralmente não produzem resultados visíveis imediatos, o que leva a questionar se a PASS de 

fato tem cumprido seu papel na melhoria da saúde dos servidores.  

 

5.2.3 Benefícios advindos com a criação dos órgãos de saúde institucionais e com as ações 

desenvolvidas 

 

Segundo os sujeitos entrevistados, com base em relatos informais de servidores e 

em pesquisas de satisfação referentes às ações desenvolvidas no âmbito da Instituição, 

percebeu-se um impacto positivo das ações desenvolvidas na melhoria da saúde e qualidade 

de vida dos servidores contemplados por essas ações. Os sujeitos avaliam de modo positivo as 

ações desenvolvidas pela CASQV e pelo NST em relação à contribuição que trazem para a 

melhoria da saúde e à qualidade de vida dos servidores, contudo tal concepção ainda não foi 

investigada objetivamente, sendo baseada apenas em opiniões de servidores assistidos pelas 

ações, como se pode observar nos relatos abaixo: 

 
Nós não tivemos uma avaliação sobre a melhoria né, ela não é medida [...]. Em 2016 
nós aplicamos uma pesquisa pra evidenciar os indicadores de saúde e qualidade de 
vida, foi a primeira vez que foi feito, a previsão é de que neste ano de 2018 a gente 
faça um nova pesquisa pra ter uma possibilidade de fazer um comparativo da 
evolução de um ano pro outro. E ai sim a gente ter condições de verificar se as 
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ações, se as atividades da coordenação têm impactado. Isso com dados. Mas o que a 
gente percebe é que desde a criação da Coordenação nós conseguimos aumentar o 
número de ações e conseguimos discutir de forma mais efetiva na Instituição as 
questões que envolvem saúde e qualidade de vida [...]. Mas nós não mensuramos, é 
uma intenção de mensurar o impacto dessas ações (E1). 
 
Nós ainda não temos nenhum resultado sobre isso, resultado objetivo, assim um 
resultado feito através de pesquisa mesmo. Nós temos a pesquisa que nós sabemos 
como que anda a qualidade de vida do servidor que está como moderada e como 
regular [...]. Mas subjetivamente, depois da primeira semana de prevenção ao stress, 
eu conversando com outras pessoas, elas relataram que realmente melhoraram [...]. 
Então assim, subjetivamente, informalmente [...] percebe-se que tem melhorado 
(E5). 
 
[...] É sentido esse impacto, e é demonstrado pelo próprio servidor, porque quando o 
servidor te procura caçando melhorias, é porque acontece [...]. Então acredito que tá 
sofrendo impacto.  Poderia estar melhor se [...] os recursos humanos fossem 
maiores, se os recursos financeiros estivessem destinados para essa Coordenação de 
Assistência à Saúde do Servidor. Então a gente poderia estar desenvolvendo mais 
ações. Tem ações paradas por falta de recursos financeiros e recursos humanos (E4). 
 
[...] Todas as ações os eventos que a gente promove a Coordenação faz uma 
avaliação pós-evento, então solicita uma avaliação dos participantes, pra verificar se 
teve impacto, se a ação foi prazerosa, se ela gerou algum tipo de satisfação, algum 
tipo de melhoria, como que ela impactou na vida do servidor. E pelos relatos e pela 
avaliação dos eventos a gente acredita que ações elas têm impactado. O nível de 
eficácia dessas ações e do impacto geral é que ele ainda não foi mensurado. Como 
eu te falei é uma coisa que a gente pretende aplicar pra ver se o conjunto de ações 
ele vai refletir em indicadores de melhoria da saúde e qualidade de vida. Mas na 
minha percepção pessoal, elas têm, cada uma dentro dos seus objetivos, elas têm 
cumprido sim com o pretendido (E1). 
 
[...] Eu acho que tem tido mais integração no que diz respeito, por exemplo, à 
promoção da saúde nos os campi, eu acho que tem tido mais integração com esse 
órgão, ele consegue fomentar atividades de promoção à saúde, perícias médicas, eu 
acho que depois do órgão de qualidade de vida e saúde eu percebo mais fomentos de 
atividades de promoção de saúde, como campanhas de vacinação, campanhas, e 
tudo, de informação, e a integração entre as perícias médicas dos campi, eu percebo 
isso, que eles têm fomentado essas atividades (E3). 

 

Um dos grandes benefícios advindos com a implantação da CASQV foi a 

implantação da Unidade do SIASS no âmbito do IFNMG, a qual, entre outros benefícios, 

permitiu um melhor acompanhamento e gerenciamento da saúde dos servidores, através de 

um sistema informatizado que possibilita alimentar um banco de dados acerca do 

adoecimento e dos afastamentos dos servidores. Ainda, permitiu uma melhor gestão e mais 

facilidade na realização das perícias médicas para os servidores tanto do IFNMG quanto de 

outras instituições do sistema público federal, como revela a fala abaixo de um entrevistado: 

 
[...] A gente trabalha em cima de uma política que é a PASS. Essa política ela existe 
desde 2009, a gente já a via acontecendo nos outros órgãos federais, e nós não 
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observávamos essa política dentro da Instituição. Com a criação da CASQV e 
consequentemente por mérito da CASQV a gente trouxe o Subsistema de Atenção à 
Saúde do Servidor para a cidade de Montes Claros. Nós conseguimos, por exemplo, 
evitar que um servidor saísse de Montes Claros ou Januária para ir doente para um 
centro como Belo Horizonte ou Brasília para realizar uma perícia médica. Outra 
coisa foi a questão [...] do SIASS, que veio em decorrência da implantação da 
CASQV. As nossas perícias médicas eram soltas, manuais. Então nós não tínhamos 
instrumento de gestão para perceber do que o servidor estava se afastando para agir. 
Uma consequência disso foi após a implantação do SIAPE-saúde e a observância 
dos dados que o sistema nos trouxe, nós percebemos que os servidores estavam se 
afastando por causa de transtornos psicológicos [...]. Certamente a chegada da 
CASQV, sobretudo com a implantação do SIASS, ela trouxe uma melhoria nesses 
aspectos que eu citei anteriormente na nossa Instituição (E2). 

 

Contudo, constatou-se também que, na visão dos entrevistados, as ações a serem 

desenvolvidas são consideradas satisfatórias considerando os recursos existentes. Porém, tais 

ações estão aquém do que deveria ser realizado. As atividades desenvolvidas parecem ter 

algum impacto positivo na promoção da qualidade de vida e da saúde dos servidores, mas 

percebe-se a necessidade de evoluir nessas políticas, programas e ações de saúde. Ao ser 

questionado se as ações desenvolvidas no âmbito da CASQV têm sido satisfatórias no sentido 

de cumprir seu papel na melhoria da saúde e qualidade de vida dos servidores, um 

entrevistado respondeu da seguinte forma: 

 
Eu não diria que satisfatória por causa da falta de recursos financeiros, mas sem 
contar o recurso financeiro e o esforço que tem-se feito, ela não deixa de ser 
satisfatória não. Tem trazido benefícios sim, como eu falei anteriormente, mas 
poderíamos melhorar muito mais se tivéssemos recursos financeiros (E5). 

 

5.3 Desafios e óbices para a implementação das ações de saúde segundo as propostas da 

PASS 

 

5.3.1 Carência de recursos financeiros 

 

A PASS, quando de sua criação, representou uma política promissora e inovadora 

no que diz respeito às suas propostas. Contudo, a efetivação de suas práticas envolve muitos 

desafios, e com base nos relatos abaixo de alguns sujeitos da pesquisa, observou-se que um 

dos grandes entraves para que os programas e ações voltados para a melhoria da saúde e 

qualidade de vida dos servidores aconteçam de forma mais satisfatória e efetiva é a falta de 

recursos financeiros. 

  
[...] Uma fala recorrente da equipe de que sem recurso financeiro não faz nada né, 
também. Então com poucos recursos faz alguma coisa, então se não tiver recursos 
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suficientes desmotiva a equipe a apresentar projetos, apresentar soluções com a 
perspectiva de que os projetos não serão patrocinados (E1). 

 
[...] hoje mesmo para você fazer ações, você precisar contratar um profissional da 
área de saúde para palestrar, a gente não tem recurso para tá fazendo essas 
contratações, então a gente procura os parceiros [...]. A gente não tem recurso, e os 
parceiros nossos tem as demandas deles e eles não podem nos atender na hora que a 
gente vai buscá-los (E4). 

 
[...] Eu acho que o que diz respeito a recurso financeiro fica a desejar [...] Eu acho 
que necessitaria de maior aporte financeiro sim. Eu acho que fazer promoção de 
saúde, dá para fazer com pouco dinheiro, mas há alguns entraves [...] (E3). 

 

Quanto à responsabilidade institucional na disponibilização de recursos 

financeiros, é disposto que cabe aos órgãos e entidades no âmbito da APF viabilizarem os 

recursos e meios necessários para garantir a implementação das ações de vigilância e 

promoção à saúde, com recursos próprios e ou advindos do Ministério do Planejamento 

(BRASIL, 2010b; BRASIL, 2013a). Ou seja, existe uma responsabilidade institucional em 

garantir recursos para a realização das ações de promoção da saúde propostas pela PASS. 

Todavia, do orçamento de que o IFNMG pode dispor para o planejamento e a realização de 

suas atividades internas, foi verificado que não existem recursos específicos destinados para 

as ações de saúde no âmbito do IFNMG. Desde a sua implantação, a CASQV e o NST nunca 

dispuseram de nenhum recurso pré-definido, específico, destacado do orçamento da 

Instituição, para a realização de suas atividades de saúde, conforme se verifica nas seguintes 

declarações: 

 
Nós instituímos em 2013 um Programa Institucional de Saúde e Qualidade de Vida. 
O programa, que foi um compromisso institucional, ele prevê que do orçamento 
anual da Instituição seja considerado um percentual, um valor, pra ser aplicado em 
ações de saúde e qualidade de vida. Todavia, de 2013 pra cá nós não conseguimos 
fazer um destaque orçamentário, mas existe a possibilidade, desde que a gente 
submeta projetos e demonstre a necessidade de custeio de alguma ação [...]. Mas nós 
não temos um elemento de despesa, um destaque orçamentário específico para essas 
ações. É uma possibilidade hoje, mas é uma busca também que a gente quer fazer, 
pra que anualmente já seja destacado um valor (E1). 

 
Nós temos trabalhado dioturnamente junto com Colégio de Dirigentes para a 
solicitação de recursos próprios para a realização dessas ações. A gente entende que 
sem recurso financeiro a gente não tem condições de ofertar os serviços e ações 
necessários para os nossos servidores. A gente já entrou duas, três vezes no Colégio 
de Dirigentes solicitando esses recursos, mas no atual cenário ainda não foi 
atendido. Mas esperamos que nesse ano de 2018 novamente vamos entrar e vamos 
solicitar recurso. Então a CASQV hoje não tem recurso próprio [...] (E2). 

 
Atualmente, no orçamento atual, não existe um recurso destacado especificamente 
para ações voltadas para a saúde dos servidores. O que existe na verdade, nós temos 
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uma ação, ação 2004, no orçamento, que ela prevê recursos pagos em forma de 
auxílio financeiro ao servidor pra custear plano de saúde. No entanto, fica a critério 
do servidor contratar ou não esse plano de saúde [...]. Não tem recurso destinado 
especificamente para atender uma demanda com saúde laboral do servidor [...] (E6). 

 

A falta de destinação de recursos para os programas e ações de saúde não 

acontecem apenas no nível institucional, mas também no âmbito do Governo Federal. A 

PASS estabelece que cabe ao Ministério do Planejamento o papel de órgão gestor do SIASS, 

e, entre suas várias responsabilidades, está a de disponibilizar recursos financeiros e autorizar 

o provimento de recursos humanos das Unidades do SIASS (BRASIL, 2010a). A NOSS, ao 

definir as diretrizes para a implementação das ações de vigilância e promoção da saúde dos 

servidores públicos federais, dispõe que cabe à União financiar as ações de vigilância e 

promoção à saúde, por meio de orçamento específico, investimento em obras, aquisição de 

materiais e equipamentos e capacitação de servidores (BRASIL, 2010b). 

Contudo, em termos de recursos financeiros, a partir do que é proposto pela PASS 

em relação aos três eixos de ações, atualmente o Governo Federal disponibiliza somente o 

benefício de saúde suplementar destinado à assistência médico-odontológica dos servidores 

públicos federais. Tal recurso é direcionado especificamente para esse fim, não podendo ser 

utilizado pela Instituição para finalidade diversa. Durante alguns anos também foi 

disponibilizado pelo Governo Federal no orçamento anual da Instituição um recurso 

específico para realização de exames médicos periódicos dos servidores, sendo tais exames 

uma iniciativa da PASS referente ao eixo de promoção e vigilância em saúde. Contudo, em 

razão da falta de empresas interessadas em participar da licitação, tal recurso não foi utilizado 

e atualmente não é disponibilizado no orçamento anual da Instituição. 

Com base em dados obtidos junto ao setor financeiro da Reitoria e extraídos do 

Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP), a Tabela 1 mostra os valores 

referentes ao orçamento do IFNMG disponibilizados pelo Governo Federal dos anos de 2014 

a 2018.  
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Tabela 1 – Resumo da dotação orçamentária anual do IFNMG de 2014 a 2018 
 Dotação anual (em reais) 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Orçamento total da 

Instituição 189.698.887 253.052.146 223.800.928 263.594.475 245.699.015 

      
Recurso para o 

funcionamento da 
Instituição 

(Ação 12.363.2080.20RL) 

43.290.920 39.521.337 37.930.857 38.654.901 38.672.810 

      
Recurso para assistência 
médica odontológica aos 

servidores  
(Ação 12.301.2109.2004) 

1.834.000 2.152.738 2.833.278 3.173.452 2.926.788 

Fonte: SIOP. 

 

Conforme mostrado na Tabela acima, no que se refere a recursos relativos a ações 

de saúde, foi disponibilizado pelo Governo Federal apenas o recurso para custeio da 

assistência à saúde suplementar. Nos relatórios apresentados, o recurso para a realização dos 

exames médicos periódicos foi disponibilizado durante alguns anos, mas não foi utilizado, 

não tendo sido mais disponibilizado no orçamento institucional a partir de 2016. 

De maneira simples, pode-se dizer que o orçamento institucional é composto por 

recursos direcionados para fins específicos, pré-estabelecidos, os quais a Instituição não pode 

redirecionar para outros fins, tais como o recurso para auxílio-alimentação de servidores, o 

recurso para reembolso à assistência à saúde para servidores que contratam planos privados de 

saúde, entre outros. Existe também um recurso destinado ao custeio de ações relacionadas ao 

funcionamento da Instituição, o qual ela pode utilizar segundo seu planejamento e 

discricionariedade. Segundo a fala de um entrevistado, no orçamento institucional, o recurso 

orçamentário mais apropriado do qual a Instituição poderia lançar mão para a execução de 

suas ações de saúde se refere à ação 12.363.2080.20RL – Funcionamento de Instituições 

Federais de Educação Profissional e Tecnológica, a qual se destina ao custeio de despesas 

diversas relativas ao funcionamento do IFNMG. Contudo, dos valores dos quais a Instituição 

pode dispor para a realização dos suas ações e projetos internos, não foi observada destinação 

prévia de nenhum montante para a realização de programas e ações internos de saúde, como 

se revela nas seguintes falas de sujeitos entrevistados: 

 
Tem uma ação do orçamento que é a ação 20RL de funcionamento, que é uma ação 
de livre utilização né, então assim, se você tivesse uma ação já pronta, poderia até 
ser custeado com recurso dessa ação 20RL. Mas também não existe demanda, não 
existe uma ação específica, pelo menos eu não tenho conhecimento né, que existe 
uma ação específica voltada pra saúde do servidor que poderia até a gente trabalhar 
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essa questão de destinar orçamento pra essas ações. O problema é que a gente não 
tem verificado que existem essas ações, pontuais, ano a ano, pra atender, como por 
exemplo, ginástica laboral, né, prática de exercício físico, até questão de exames 
obrigatórios né, que o servidor deveria comprovar, então a gente não tem percebido 
a existência dessas ações na Instituição (E6). 

 
[...] Em termos de recursos, é o que eu te falei, a intenção é que pudéssemos ter um 
recurso alocado específico, não só o recurso do custeio da Instituição, porque 
quando é recurso do custeio da Instituição é o mesmo recurso que paga a energia 
elétrica, a água, a luz, telefone, e que vai entrar também como um valor que a 
Instituição vai ter que tirar pra fazer as ações, e a gente entende que o Governo 
Federal poderia destacar um recurso próprio, além do recurso de reembolso de 
assistência á saúde, poderia destacar um recurso próprio pra gente trabalhar com as 
políticas que o governo coloca [...] Não temos visto essa ação do governo no sentido 
da disponibilização dos recursos, de fato não acontece (E1). 

 

Um entrevistado, se referindo à Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério de 

Planejamento, assim relata: 

 
[...] Ela fala: “você tem que fazer isso”; apresenta as diretrizes junto com a PASS, 
tem as diretrizes de saúde bucal, diretrizes de saúde mental, diretrizes de 
alimentação saudável, tem várias diretrizes que o Ministério do Planejamento 
escreve e vai lá e coloca. Aí quando vai lá, “caberá ao órgão custear” [...], e os 
órgãos estão todos em extrema crise. Eles não falam “vamos liberar essa ação aqui 
para isso”. A exceção é os exames médicos periódicos e a assistência à saúde que 
está lá com eles, mas a parte de promoção não tem (E2). 

 

Segundo verificado nas falas de um entrevistado, para que haja destinação de 

recursos para a execução das ações de promoção da saúde e qualidade de vida dos servidores, 

deve haver provocação por parte dos órgãos responsáveis pela atenção à saúde do servidor no 

âmbito da Instituição, bem como um maior protagonismo dos servidores na cobrança dessas 

ações. 

 
Eu penso que a primeira coisa é provocar o gestor né. Então existe a necessidade, a 
gente já detectou isso [...], então a primeira ação a ser tomada é provocar o gestor 
nesse sentido. E provocar de forma agrupada, não é ir um, dois, isoladamente, tem 
que ser um contexto em que todos tenham a visão de que uma ação desse tipo ela é 
necessária [...] (E6). 
 
[...] Eu percebo que muitas das situações que a gente quer demandar pra Instituição, 
quer que a Instituição execute, muitas políticas, muitos programas, vai depender 
muito da iniciativa do próprio servidor em deliberar sobre isso, em cobrar pra que 
essas ações venham realmente a acontecer [...]. Então eu penso fortemente, com 
segurança, de que muitas das questões que o servidor poderia estar contando, muitos 
dos programas, depende muito, pra ser viabilizado, depende muito do próprio 
servidor, ou do conjunto de servidores [...] (E6). 
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O mesmo entrevistado apontou ser preciso uma atuação mais positiva dos órgãos 

responsáveis pela saúde do servidor no sentido de cobrar tais recursos, mediante a 

apresentação de propostas, de um programa de ações, para dessa forma provocar os órgãos 

superiores da Instituição e sensibilizá-los da importância dessas ações, dos benefícios que elas 

podem trazer e da necessidade de implementá-las de forma eficiente e eficaz. Tal concepção 

pode ser atestada pelos seguintes trechos de relatos: 

 
[...] É preciso normatizar, tudo na Instituição tem que ser normatizado, através de 
um programa, vai ter um grupo de trabalho que vai fazer esse programa [...], vai 
apresentar esse programa no Colégio, no Conselho, porque é a nível de Instituição, e 
a partir daí ele estando aprovado, aí sim entra a questão orçamentária, que aí a gente 
tem que contemplar esse recurso na LOA, na Lei Orçamentária Anual, pra que a 
gente possa tá custeando essa política no transcorrer dos anos. Então o principal 
ponto é esse, é primeiro fomentar e depois normatizar a questão internamente (E6). 

 
[...] Eu tenho segurança em dizer, [...] eu creio que tendo a ação, o servidor ele vai 
ser flexível à questão, e vai tentar de alguma forma viabilizar o recurso né. O que 
ocorre é que a gente não tem essas ações ainda. Por exemplo, a gente está 
viabilizando aí algumas questões na área de pessoal, por exemplo, contratação de 
estagiário. É uma demanda que está crescente em virtude da limitação de novos 
concursos pra nomeação de servidores. Então vamos procurar alternativas. Os 
estagiários é uma alternativa [...]. Da mesma forma seria o programa de recursos, 
recursos voltados aí pra saúde do servidor. Então deliberou que deveria ter o 
programa, aí os recursos a gente vai viabilizar, tem de onde cortar, onde enxugar 
[...], e volta esse recurso pra uma questão tão importante que é a saúde laboral (E6). 

 

Foi apontado não haver demanda por parte dos órgãos de saúde institucionais em 

buscar de forma veemente os recursos financeiros necessários para a efetivação e progresso 

das ações de saúde no âmbito institucional. Inclusive, pelas falas de um dos entrevistados, ele 

mostra não ter conhecimento sobre a existência de um programa sistemático de ações no 

âmbito do IFNMG voltado para a promoção da saúde dos servidores. Percebe-se que falta 

uma melhor definição e clareza do programa institucional em definir como as ações serão 

realizadas para que assim haja uma separação orçamentária específica para tais ações. Ao ser 

questionado se tem havido demanda por parte dos órgãos de saúde institucionais no sentido de 

buscar recursos pras ações de saúde e qualidade de vida dos servidores, um entrevistado 

respondeu da seguinte forma: 

 
Especificamente não. Tem ações pontuais que a gente percebe, mas a nível de 
Instituição, não na Reitoria [...]. Mas são questões pontuais, elas não são específicas, 
atreladas a um programa da Instituição voltada pra saúde do servidor, então na 
Reitoria que é o ambiente que eu trabalho, eu não percebo essas iniciativas. As vezes 
só questionam: tem recurso? Tem orçamento? E para por aí. E a gente percebe que 
pra acontecer um programa dessa magnitude [...] a questão tem que ser normatizada, 
tem que ser debatida, porque vai atingir, deve atingir a Instituição como um todo. Eu 
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não posso realizar um programa desse somente na Reitoria e deixar as unidades fora 
do processo. Então tem que trabalhar essa questão de forma integrada na Instituição 
inteira. E hoje eu não vejo que tem essas iniciativas, tem essas provocações dentro 
da Reitoria, eu não percebo isso (E6). 

 
[...] Então se depender do gestor mesmo fica muito complicado porque ele não 
conhece todas as demandas da Instituição, e se ele não for provocado por uma ação 
específica, uma política específica, ou um programa específico, ele não vai ter um 
olhar, ele não vai ter um cuidado em destinar orçamento, em destinar recurso, pra 
custear essa ação, sabe (E6). 

 

A carência de recursos financeiros para a realização das ações de saúde conforme 

preconizado pela PASS constitui um desafio comum entre os órgãos e instituições do serviço 

público federal, e tal fato pode ser evidenciado em diversas pesquisas envolvendo a referida 

política. Zanin et al. (2015), em seu estudo, identificaram como um dos problemas na 

implantação da Unidade do SIASS na UFPR a falta de clareza na definição das verbas 

orçamentárias e dos recursos humanos que cada Instituição partícipe iria dispor para a criação 

da referida Unidade e para a atenção à saúde do servidor. Foi identificado também não ter 

havido proporcionalidade na provisão de recursos por cada Instituição participante. 

A carência de recursos foi verificada também na pesquisa de Mesquita (2015), 

com a qual se buscou verificar como ocorre a política de Gestão de Pessoas da Universidade 

Federal do Tocantins (UFT) no que toca às ações de promoção da saúde dos seus servidores. 

No estudo, participantes relataram que o contexto econômico do Governo Federal na época e 

a consequente limitação orçamentária da Gestão de Pessoas foram causas da insuficiência de 

recursos para a implementação de ações de saúde na Universidade.  

Araújo (2014), num estudo no qual faz uma análise da PASS e do processo de 

implantação do SIASS, cita como um importante desafio para a efetivação da PASS e suas 

ações a ausência de dotação orçamentária. Santos (2016), ao tratar dos marcos legais que 

regulam e orientam as ações de saúde e segurança dos servidores públicos federais e discutir 

os principais problemas constatados, destaca que o desafio vigente a ser superado para a 

implementação das ações relacionadas à PASS e ao SIASS é a falta de recursos e de pessoal. 

Em pesquisa realizada por Ferreira (2014) na UnB objetivando caracterizar o 

processo de implementação das ações de promoção e prevenção em saúde preconizadas na 

PASS, profissionais entrevistados que trabalham na Unidade do SIASS da referida 

Universidade fizeram críticas ao Ministério do Planejamento em razão da falta da oferta de 

recursos e condições para o desenvolvimento da PASS. 

Portanto, constata-se que, quanto aos três eixos de ações propostos pela PASS, em 

termos de recursos financeiros o Governo Federal contribui apenas com o eixo assistência à 
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saúde por meio de participação da União com o custeio de planos particulares de saúde. No 

âmbito institucional, também não há separação de recursos específicos do orçamento do 

IFNMG para a realização de ações de promoção da saúde na Instituição, e também não 

acontece destinação de recursos por parte do Governo Federal para que tais ações sejam 

desenvolvidas. E a carência de recursos financeiros configura um importante óbice para que 

sejam desenvolvidas ações mais efetivas e impactantes no sentido de melhorar a saúde e 

qualidade de vida dos servidores no âmbito do IFNMG. 

 

5.3.2 Carência de recursos humanos 

 

Outro importante fator limitador do avanço das atividades relacionadas ao cuidado 

à saúde dos servidores no âmbito do IFNMG identificado por alguns entrevistados é o quadro 

limitado de pessoal que compõe os órgãos de saúde e a Unidade do SIASS da Instituição. O 

quadro deficiente de profissionais aliado à falta de recursos financeiros limitam as ações de 

saúde institucionais e impedem que as políticas e projetos evoluam. É o que se pode constatar 

com os relatos abaixo: 

 
[...] A estrutura de pessoal ela é pequena, então acaba sendo o primeiro desafio hoje 
estruturar e ter uma equipe de profissionais especializados na área de saúde e 
promoção. É um grande desafio pela limitação dos quadros, pela política de restrição 
mesmo de despesa de pessoal principalmente mais recente [...]. Então o primeiro 
desafio para minha equipe é gente, são pessoas (E1). 
 
[...] Onde que eu te falo que é muito vago, as orientações normativas falam que o 
órgão tem que dispor dessas ações, mas como que o órgão vai dispor se não tem 
recurso para contratar? [...] Assim, a gente vai caminhando capenga, porque existem 
instituições mais antigas do que a nossa que já têm no seu quadro né, uma equipe 
multiprofissional para trabalhar, para tá desenvolvendo essas ações (E4). 

 

No tocante à PASS, encontra-se estabelecido que é de responsabilidade tanto da 

União quanto dos órgãos e instituições locais garantirem a provisão de recursos humanos 

necessários para a efetivação dos programas e ações de saúde voltadas para os servidores 

públicos federais. Conforme referido anteriormente, no que tange ao papel governamental, 

cabe à União, através do Ministério do Planejamento, a provisão de recursos humanos e 

orçamentários necessários ao desenvolvimento das atividades propostas pela PASS. No que se 

refere ao papel institucional na provisão de pessoal para a implementação de ações de saúde, é 

de responsabilidade do órgão ou entidade, por meio do seu dirigente, viabilizar os meios e 
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recursos necessários para a efetivação das ações da referida política (BRASIL, 2010a; 

BRASIL, 2010b; BRASIL, 2013a). 

A carência de recursos humanos para a implementação das ações da PASS no 

IFNMG não se limita aos órgãos de saúde situados na Reitoria, estendendo-se também a todos 

os campi. Mesmo colaborando em alguns momentos e atuando como parceiros da CASQV e 

do NST em suas ações, os profissionais de saúde existentes hoje nos campi dedicam-se 

precipuamente à assistência ao aluno. No caso dos campi que possuem Médico, tal 

profissional atua também na realização de perícia médica de servidores, sendo tal atribuição 

concedida por meio de portaria interna da Instituição. Ademais, os campi não apresentam os 

mesmos profissionais de saúde, de modo que um campus pode ter um tipo de profissional e 

outro campus não. Conforme verificado nas falas de alguns entrevistados, há a necessidade de 

se ampliar a equipe de profissionais tanto da CASQV quanto do NST, bem como dos campi, 

de forma a permitir uma estruturação adequada de pessoal tanto na Reitoria quanto nos campi 

para que se desenvolvam de forma eficiente e efetiva as ações de saúde conforme preconizado 

pelas políticas governamentais e pelo programa institucional.  Foi relatada a necessidade de 

uma equipe multiprofissional para melhorar e potencializar as ações de saúde no âmbito 

institucional, conforme evidenciado pelos seguintes trechos de falas de alguns entrevistados: 

 
 [...] Na área de segurança do trabalho existe o que nós chamamos de SESMT, que é 
o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Esse 
sistema ele é formado por uma equipe multiprofissional, que é o Técnico em 
Segurança do Trabalho, o Enfermeiro do trabalho, o Médico do Trabalho, o 
Engenheiro do Trabalho e o Técnico de Enfermagem do Trabalho. Então esses 
profissionais da área de segurança formam uma equipe multiprofissional [...]. Então 
seria o ideal para funcionar, para colocar para funcionar [...]. Portanto nós estamos 
muito longe de formar essa equipe multiprofissional, principalmente agora com essa 
situação que nós nos encontramos, a questão de governo. E nós não temos recursos 
(E4). 
 
[...] Já levantamos essa questão do Médico do Trabalho e do Psiquiatra para essas 
questões de afastamentos por CID F. Temos a necessidade também de um Assistente 
Social, porque hoje a gente tem cuidado dos afastamentos, ele está apenas no nível 
de perícia médica, mesmo o servidor ele não tem um acompanhamento 
especializado de um Psicólogo, de um Assistente Social, para fazer 
acompanhamento daquele afastamento. Então é necessário que tenha esse 
profissional para que a gente justamente possa formar esta equipe multi para tentar 
ter uma visão multiprofissional do que o servidor está se afastando, e não apenas 
validar aquele afastamento do servidor por meio da perícia [...]. Embora nós 
tenhamos esses profissionais nos campi, esses profissionais têm outras atividades 
que são elas muitas vezes voltadas para o aluno, que já absorve muito tempo deles e 
quando a gente chega nesses profissionais e coloca mais uma atribuição, uma 
atribuição nova, a gente percebe uma certa resistência. Então a gente tem que 
trabalhar ou na sensibilização desses profissionais em absorver essa demanda ou 
então contratar um profissional para ficar exclusivamente lá no campus, 
profissionais para ficar exclusivamente por conta do servidor (E2). 
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[...] A gente tem trabalhado [...] para que tenhamos um Médico do Trabalho nessa 
Coordenação para tratar de assuntos mais assistenciais, como por exemplo, os 
exames médicos periódicos, e também de um Médico Psiquiatra, porque nós temos 
uma incidência muito grande aqui na Instituição de afastamentos por CID F, 
questões psicológicas, então a gente entende ser necessário um olhar mais 
especializado nessa área (E2). 

 

Com base no que é proposto na PASS e demais documentos afetos a essa política, 

os eixos de ações da PASS devem fundamentar-se no trabalho de equipe multiprofissional 

composta por profissionais de diferentes formações e especialidades, com abordagem 

transdisciplinar, numa relação de interdependência e complementaridade entre tais 

profissionais, atuando no âmbito da promoção e vigilância da saúde, agregando esforços para 

intervir nos aspectos da saúde sob diferentes ângulos e considerando a dimensão 

biopsicossocial do indivíduo (BRASIL, 2010a; BRASIL, 2010b; BRASIL, 2013a). Segundo a 

PASS, as ações multidisciplinares e transdisciplinares objetivam também tornar a perícia 

médica mais humanizada no cuidado com o servidor, retirando-a do isolamento no qual se 

encontra atualmente e integrando-a com ações de assistência, prevenção de agravos e 

promoção da saúde dos servidores (BRASIL, 2010a). 

Ao ser questionado se a CASQV atualmente tem recursos suficientes para atender 

de forma efetiva seus objetivos, um dos entrevistados respondeu da seguinte forma: 

 
Não, não. Efetiva não. Precariamente sim [...]. Seria necessário aí mais alguns 
profissionais pra gente formar aí uma equipe multidisciplinar, como por exemplo, 
um Assistente Social nos ajudaria bastante, um Terapeuta Ocupacional nos ajudaria 
bastante ne, um Fisioterapeuta nos ajudaria bastante na questão de ginástica laboral, 
tinha uma série de ações que a gente poderia fazer e não fazemos porque não temos 
nem o profissional e nem os recursos financeiros (E5). 

 

Outra necessidade levantada foi a de outro Médico que trabalhe com ações de 

promoção e assistência à saúde dos servidores, possibilitando que o Médico que realiza 

perícias se dedique somente à atividade pericial. Conforme observado no relato de um sujeito 

entrevistado, para que a perícia médica possa ser realizada de forma isenta, imparcial, seria 

necessário que o profissional médico se dedicasse somente à realização de tais perícias, não se 

envolvendo em ações de promoção e assistência à saúde. Foi referida a questão da 

parcialidade a que o Médico que realiza ações de perícia está sujeito quando ele realiza 

também ações de promoção e assistência, em razão do vínculo maior que é estabelecido com 

os servidores assistidos com esses tipos de ações. Conforme evidenciado pelo relato, o ideal é 

que o Médico que realiza perícia médica não trabalhe com ações de promoção e assistência à 
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saúde, para garantir uma maior imparcialidade do referido profissional na realização das 

perícias. 

 
[...] Muitas vezes essa figura do médico que exerce função de perícia médica, ela é 
confundida com Médico que exerce assistência e a promoção. Sinto uma certa 
confusão no imaginário do servidor de que o Médico que faz perícia pode fazer 
promoção, e pode haver uma confusão na assistência, promoção e perícia. Eu 
acredito que para a existência de uma perícia isenta e de uma perícia mais eficiente 
eu acho que ela deve se renunciar as ações de assistência e promoção [...] (E3). 

 

Contudo, a existência de profissionais exclusivos para a realização da perícia 

oficial em saúde não condiz com as disposições normativas referentes ao processo de atenção 

à saúde do servidor público federal, uma vez que, segundo Brasil (2017b), os peritos oficiais 

em saúde, juntamente com a equipe multiprofissional, deverão participar também das ações 

de promoção, prevenção e vigilância dos ambientes e processos de trabalho. 

Verificou-se que existe uma dificuldade em se contratar novos profissionais por 

meio de concurso público em razão de uma restrição governamental no número de servidores 

como forma de corte de gastos motivado pela crise financeira atual por que passa o Estado 

brasileiro. Ademais, a responsabilidade institucional com o cuidado à saúde dos servidores 

não é tida como prioridade da gestão, de modo que o ingresso de novos profissionais por meio 

de concurso público acontece seguindo uma linha de prioridade, e os cargos são definidos e 

direcionados para aqueles setores considerados prioritários pela Instituição, como se pode 

inferir pelo seguinte relato: 

 
[...] Assim como nós temos demanda de pessoal para área de saúde, a área de TI 
fala: “não, mas eu também preciso de um analista”; a área de Administração fala: 
“eu preciso de um Contador, de um Administrador”. E aí a nossa demanda de 
pessoal, ela entra num processo de discussão também de composição desse quadro 
numa perspectiva coletiva. E aonde essas contratações geram mais impacto ou 
quando elas são mais prioritárias em determinado momento [...]. E aí é um trabalho 
de demonstrar, de convencer também, mesmo diante de tantas outras demandas de 
outros setores [...]. Nós temos que colocar nossa demanda e falar: “olha aqui, 
também é importante”. E aí entra para um processo de decisão institucional 
democrática [...]. Então a decisão não é da Diretoria, a gente apresenta, a gente faz 
defesa, a gente discute, e ao final é uma decisão coletiva, colegiada. Então essa é a 
dificuldade, a restrição que a gente tem (E1). 

 

A carência de pessoal nos órgãos e instituições públicos federais para o 

desenvolvimento das ações propostas na PASS também configura uma dificuldade encontrada 

em outras pesquisas envolvendo a temática PASS/SIASS. Em estudo desenvolvido por 

Jackson Filho e Ponce (2017) que objetivou analisar o trabalho dos agentes de Recursos 

Humanos na implementação das ações prescritas pela PASS, foram constatadas dificuldades 
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vivenciadas pelo setor de Recursos Humanos na realização dos programas e ações 

institucionais voltados para a saúde do servidor em razão de carência de pessoal. Verificou-se 

que fatores como a falta de pessoal, a iminente aposentadoria de servidores e a falta de 

previsão de realização de concurso público constituíram entraves para as propostas da referida 

política. No mesmo estudo, os autores, ao elencar as dificuldades para a realização de ações 

de promoção à saúde pela Unidade do SIASS nas Instituições em estudo, apontaram a 

necessidade de uma equipe multiprofissional para que se avancem nas ações propostas pela 

PASS. 

Em pesquisa realizada por Zanin et al. (2015), dentre os problemas identificados 

na implantação da Unidades do SIASS na UFPR, está justamente o número insuficiente de 

servidores na composição da equipe de trabalho da referida Unidade. Ademais, foi observada 

uma desproporção entre o número de servidores do SIASS cedidos por cada Instituição 

partícipe da Unidade e o número de servidores dessas instituições a serem atendidos, bem 

como a falta de clareza na definição dos papéis, do perfil e da composição da equipe de 

vigilância à saúde. Foi mencionada também a indefinição da maneira como será estruturada a 

equipe técnica de trabalho, sua vinculação, sendo apontada também a indefinição de uma 

política remuneratória no âmbito do SIASS. 

Araújo (2014), em sua pesquisa, se referindo às dificuldades relacionadas à 

implantação das Unidades do SIASS, cita a escassez de profissionais, sobretudo para 

formação das Juntas e das equipes multiprofissionais necessárias para o atendimento do que é 

preconizado pela PASS. No estudo realizado por Gonçalves et al. (2016), ao estudar a 

experiência da Universidade Federal do Ceará (UFC) na realização das ações de promoção e 

vigilância à saúde, constatou-se a necessidade de ampliação do quadro multiprofissional da 

equipe relacionada à promoção da saúde dos servidores da referida Universidade. 

Santos (2016), num estudo que aborda os marcos legais que regulam as ações da 

saúde e da segurança dos servidores públicos federais, aponta como principal desafio para o 

processo de implantação das ações propostas pela PASS a dificuldade que existe para que as 

Unidades do SIASS se encontrem em pleno funcionamento, estando a raiz do problema 

relacionado à falta de equipes multiprofissionais devidamente estruturadas. Segundo a autora, 

faz-se necessário implantar, dentro do setor de Recursos Humanos, equipes que estejam 

voltadas somente para as ações do SIASS no que concerne aos seus eixos de assistência, de 

perícia e de promoção à saúde. Na pesquisa realizada por Ferreira (2014), os servidores 

entrevistados apontaram que a PASS não estruturou uma equipe exclusiva para dar conta das 
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demanda de promoção e prevenção, o que dificulta a execução dessas ações pelos órgãos e 

instituições federais. 

Com base em dados obtidos no sistema SIAPE, a Tabela 2 apresenta a evolução 

do número de servidores do quadro efetivo do IFNMG de 2010 a 2017. 

 

Tabela 2 – Evolução do quadro efetivo de servidores do IFNMG de 2010 a 2017 
Cargo Dez 2010 Dez 2011 Dez 2012 Dez 2013 Dez 2014 Dez 2015 Dez 2016 Dez 2017 

PEBTT Efetivo 269 341 342 415 486 577 610 636 
TAE 346 419 446 449 551 585 599 653 
Total 615 760 788 864 1.037 1.162 1.209 1.289 
Fonte: SIAPE. 

 

Conforme se percebe na Tabela acima, considerando o número de servidores no 

mês de dezembro de cada ano, de 2010 a 2017 foram incluídos 674 novos servidores no 

quadro efetivo da Instituição. Se considerarmos o período após a implantação da CASQV, 

isto é, de 2013 a 2017, verifica-se que ingressaram 465 novos servidores no IFNMG. 

Conforme dados obtidos no site do IFNMG, desde a criação da Instituição em 2009, houve 15 

concursos públicos para provimento efetivo de cargos na Instituição, sendo 7 para Técnicos e 

8 para Professores. Desde a implantação da CASQV em 2013 até 2018 ocorreram 4 concursos 

públicos para Técnicos e 4 para Professores, ambos para cargos de provimento efetivo. 

Portanto, nota-se que, apesar do ingresso de um número significativo de servidores nos 

últimos anos, o quadro de profissionais que compõe os órgãos de saúde da Instituição ainda 

encontra-se defasado, o que demonstra que a provisão de recursos humanos para o cuidado à 

saúde dos servidores não foi tratada com prioridade pela Instituição. 

No contexto da PASS, o processo de atenção à saúde do trabalhador, dada a 

complexidade da relação trabalho-saúde, deve estar fundamentado na atuação de profissionais 

de diferentes áreas do conhecimento, formação e experiência profissional, com o fim de 

melhor compreender as condições de saúde do servidor e suas implicações nos diversos 

contextos nos quais ele está inserido, possibilitando assim uma intervenção mais qualificada 

(BRASIL, 2017b). 

 

5.3.3 Formato multicampus da Instituição 

 

A CASQV e o NST estão localizados na Reitoria do IFNMG e constituem os 

únicos órgãos próprios de saúde na Instituição. Conforme já apresentado, o IFNMG possui 

atualmente 11 campi distribuídos em cidades do Norte e Noroeste de Minas Gerais, bem 
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como nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, possuindo também uma Reitoria localizada na 

cidade de Montes Claros. Em razão de seu formato multicampus e da distância que existe 

entre os campi e a Reitoria, o acesso dos servidores de outros campi às ações desenvolvidas 

pela CASQV torna-se difícil, assim como o referido órgão não tem condições de estender suas 

ações para os campi localizados em outras cidades. Embora os servidores dos campi possam 

ser assistidos com algumas ações da CASQV e do NST, a maioria delas, sobretudo de 

promoção de saúde e qualidade de vida, encontra-se direcionada principalmente para os 

servidores da Reitoria. As falas abaixo comprovam tal percepção: 

 
[...] Então essas são as principais dificuldades: falta de pessoal, falta de orçamento e 
a nossa estrutura multicampi, porque se nós tivéssemos uma Instituição centralizada, 
vou dar um exemplo aqui de uma universidade que tem o campus, a Reitoria tudo ali 
no mesmo lugar, certamente facilitaria as ações de promoção, porque a gente 
poderia ter como a gente tem um Psicólogo aqui, os campi tem um Assistente 
Social, os campi tem o Enfermeiro, se os profissionais tivessem tudo junto no 
mesmo lugar a gente teria melhores condições de realizar essas ações (E2). 

 
[...] A gente tem 11 campi, e a distância é enorme pra tá atendendo todos os campi, 
então há essa fragilidade. Então acredito que o número de servidores dentro desse 
Núcleo é muito pouco, deveria ser mais extenso para você conseguir alcançar todos 
os campi do Instituto Federal [...]. A gente tenta ampliar essas ações para os campi, 
mas por esta distância e pela quantidade de servidores que está, a equipe 
multiprofissional dentro do Núcleo de Segurança é muito defasada pra atender todos 
os campi [...] (E4). 

  
[...] Nós somos uma Instituição de mais de 1.300 servidores com 11 unidades, então 
a gente ainda está estudando qual é o melhor formato pra CASQV, para tentar 
verificar se é possível essa estrutura centralizada na Reitoria mesmo com esses 
profissionais que eu citei, atender todo nosso público, ou se nós temos que de 
repente descentralizar esses serviços ou parte desses serviços para os campi para que 
seja feito in loco esse acompanhamento [...]  (E2). 

 

Macagi (2013), em seu estudo, constatou dificuldades quanto à estrutura da UFPR 

no que se refere à extensão das ações de saúde para os diversos campi da Instituição, sendo 

apresentado como proposta por um entrevistado de sua pesquisa um programa de saúde 

itinerante. No estudo de Gonçalves et al. (2016), dentre os diversos desafios vivenciados na 

busca pela efetivação da PASS e suas ações, verificou-se ainda a necessidade de uma maior 

“capilaridade” das ações desenvolvidas na Universidade em relação aos espaços geográficos 

da Universidade em estudo.  

Araújo (2014), em sua pesquisa, cita a questão geográfica como uma dificuldade 

enfrentada pelos órgãos e instituições para a implementação das ações relacionadas à saúde do 

servidor, uma vez que não existem Unidades do SIASS em todas as localidades e muitos 

servidores se encontram distantes dessas Unidades. Na pesquisa realizada por Mesquita 
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(2015), verificou-se a necessidade de descentralização das atividades da Reitoria para os 

campi no tocante às atividades desenvolvidas pelo órgão de Gestão de Pessoas da UFT, de 

forma a estender algumas ações e atividades a servidores da Instituição localizados em pontos 

geográficos mais distantes. 

O formato multicampus não é algo novo ou exclusivo do IFNMG, mas envolve o 

conjunto da maioria das Instituições Federais de Ensino, constituindo uma proposta de 

expansão da cobertura populacional numa perspectiva de democratização do ensino. Do ponto 

de vista pedagógico, a estrutura multicampus constitui uma vantagem por representar uma 

estratégia para a expansão do ensino, o que se encontra alinhado à proposta de expansão da 

rede federal de ensino que marcou a criação dos Institutos Federais de Educação (SILVA, 

2015). 

No que concerne às ações de saúde institucionais, em razão da distância entre a 

Reitoria e os campi localizados em outras cidades, conclui-se que o caminho a ser seguido 

envolve a descentralização das ações de saúde para os campi, mediante a criação de órgãos de 

saúde com profissionais e estrutura adequada para que nesses locais também sejam 

desenvolvidas ações de saúde direcionadas aos seus servidores. Contudo, isso ainda não 

aconteceu e não há perspectivas de que aconteça. Conforme mencionado anteriormente, como 

forma de sanar essa dificuldade, têm-se buscado o apoio de alguns profissionais e órgãos dos 

campi, como a CGP e a DAEC, os quais prestam apoio às políticas e ações da CASQV e do 

NST, mas eles não têm uma atribuição típica voltada para o cuidado à saúde dos servidores. 

 

5.3.4 Falta de apoio governamental e institucional para a efetivação das políticas e ações 

propostas 

 

Conforme já exposto, os instrumentos normativos governamentais que versam 

sobre a política de promoção da saúde dos servidores públicos no âmbito federal dispõem que 

tanto a União, por meio do Ministério do Planejamento, quanto os órgãos e entidades no 

âmbito do SIPEC, devem se empenhar na provisão dos meios e recursos para garantir a 

implantação e a implementação daquilo que é proposto pela PASS, sobretudo no que se refere 

às ações de vigilância e promoção em saúde (BRASIL, 2010a; BRASIL, 2010b; BRASIL, 

2013a). 

No tocante ao papel da DGP, alguns sujeitos declararam que tal órgão tem 

manifestado apoio às políticas e programas propostos e tem buscado subsídios e recursos 

junto aos órgãos superiores do IFNMG para que as ações propostas sejam concretizadas, bem 
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como para que outras ações que ainda não puderam ser realizadas por falta de recursos 

também sejam efetivadas. Contudo, percebe-se que a DGP tem atuado e promovido as ações 

de saúde na medida dos recursos existentes, de maneira que a escassez desses recursos 

funciona como um limitador do planejamento e do progresso das ações, e, como 

consequência, não se pode planejar novas ações já que não há recursos para concretizá-las. 

Tal entendimento pode ser demonstrado pelos seguintes relatos: 

 
Há um esforço principalmente da nossa Diretoria de Gestão De Pessoas em buscar 
recursos pra que a gente possa trabalhar com essa saúde e qualidade de vida. Eu 
acho que o Instituto, nós tivemos dois anos atípicos aí, dois anos assim de uma crise 
financeira muito grande onde a nossa verba toda foi reduzida, mas eu acredito que o 
empenho, que a intenção, ela existe. Inclusive o planejamento existe (E5). 
 
Eu acho que nós, eu diria nós da Gestão de Pessoas, nós temos buscado sim fazer 
aquilo que podemos e às vezes aquilo que nem podemos em relação a recursos 
financeiros. Então eu acho que tem caminhado sim, não tá parado, e vejo também 
responsabilidade, eu vejo compromisso, não é responsabilidade, é compromisso da 
Gestão de Pessoas como um todo em busca de recursos. Mesmo quando que não 
sejam financeiros a gente tem um apoio tanto dos nossos colegas de trabalho [...]. A 
gente busca, mas às vezes a gente não consegue (E5). 
 
[...] O órgão aqui, trabalha, vem trabalhando de uma maneira bem satisfatória, 
ressalvando os limites financeiros e de outros entraves [...]. Aqui é muito frequente, 
sempre, reiteradas as campanhas de publicidade, campanhas de vacinação, existe um 
esforço enorme para que se viabilize os exames periódicos para todos os servidores 
(E3). 
 
Há essa preocupação sim [...], até me procura pra questões de feedback, essas 
situações, é muito compromissada né, com essa questão. E vejo que tem essa 
preocupação, tem essa busca incessante para as ações darem certo. Quando não dá 
certo sabe que não deu certo porque a gente não tem o recurso para finalizar os 
nossos projetos (E4). 

 

No que tange ao papel da gestão maior do IFNMG, representada por seus órgãos 

superiores em subsidiar e prover recursos para a efetivação das ações de saúde no âmbito 

institucional, verificou-se, a partir da fala de alguns sujeitos, que tal gestão compreende a 

importância e a necessidade de se olhar com mais afinco para os aspectos relacionados à 

saúde dos servidores. Contudo tais questões não têm sido tratadas como prioridade pela 

gestão, sobretudo no que se refere à disponibilização de recursos para que as políticas e 

programas sejam implementados. Nos momentos em que as propostas de ações a serem 

desenvolvidas e a necessidade de recursos foram apresentados nos órgãos superiores (Colégio 

de Dirigentes e Conselho Superior) da Instituição, tais demandas foram ouvidas e 

reconhecidas como necessárias, porém não houve ainda mobilização efetiva por parte dos 
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gestores máximos em prover os recursos necessários para que as políticas e ações propostas 

possam ser melhoradas. 

 
Tivemos após a criação da CASQV uma participação efetiva da gestão, tanto é que 
foi aprovado por unanimidade os programas no Colégio de Dirigentes e no Conselho 
Superior, as ações que a gente desenvolve e precisa de algum profissional dos 
campi, ou uma ou outra diária, é concedido, mas tudo isso de forma bem pontual. 
[...]. O nosso entendimento é que eles entendem a importância do desenvolvimento 
dessas ações, eles entendem, eles sensibilizam [...], só que ao mesmo tempo quando 
a gente vai e fala: “para ir atrás disso, a gente precisa de recurso”, aí eles recuam 
[...]. Então é assim, é aquele apoio: “é isso mesmo, tem que fazer, é importante”, 
mas na hora que é para injetar dinheiro, aí recuam. Talvez pelo fato de não ter 
orçamento, e isso a gente sabe que o orçamento é limitado, e aí a gente percebe que 
não é a prioridade do Instituto nesse momento. Eles aceitam, eles entendem que é 
importante, mas na hora de aportar um recurso eles não o fazem. Então eu não vejo 
de fato, é esta palavra mesmo, que neste momento a prioridade seja o 
desenvolvimento dessas ações de promoção (E2). 

 
Há um apoio sim, há um comprometimento da gestão, mas há falha né, que é a 
questão de recurso, que eu acredito que esses recursos deveriam ter a mesma 
importância que outros recursos que são atendidos [...]. Até por questão de não ter 
um conhecimento prévio sobre o quê que é, sobre como que vai impactar, acredito 
que por isso que não tem essa preocupação toda quanto à saúde e segurança do 
trabalho (E4). 
 
Eu não percebo essa relevância, essa preocupação dos gestores, mas também não 
posso atribuir a eles simplesmente o fato da responsabilidade, da competência pra 
isso. Eu acho que nós, enquanto servidores, nós temos que saber o que é bom pra 
gente, o que que nos interessa, e partir pra ação, provocar o servidor, realizar o 
programa, debater, e acima de tudo, viabilizar, negociar a viabilização dos recursos 
dentro da Instituição pra o custeio dessa ação. O gestor somente, ele sozinho sem a 
participação do servidor, que é a grande força motriz da Instituição, não vai 
acontecer nada [...] (E6). 

 

Percebe-se também a necessidade de um protagonismo maior da CASQV e da 

DGP no sentido de sensibilizar e cobrar uma postura mais atuante e resolutiva da gestão no 

sentido de oferecer subsídios para que as ações de saúde possam ser desenvolvidas de forma 

mais eficiente e satisfatória conforme proposto pela PASS, como se observa nos seguintes 

trechos de relatos: 

 
[...] O que nós temos percebido é que quando a Diretoria, quando a Coordenação 
apresenta e propõe ações, essas ações tem sido bem recebidas, elas têm sido bem 
recebidas, mas tudo tem acontecido partindo de um protagonismo da Coordenação, e 
não de uma demanda da gestão, então nesse aspecto eu entendo que a gestão está 
acessível, ela tem sensibilidade, mas ela não tem tanta iniciativa própria pra 
solicitar, pra demandar ainda esses programas, e políticas e questões que envolvam 
aí fomentar a melhoria da saúde e qualidade de vida dos servidores (E1). 
 
[...] Tendo a política por parte da Instituição, eu vejo que tem como a gente fomentar 
isso de alguma forma, seja através de uma ação específica, ou seja, através das ações 
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existentes, como eu já disse, ação de funcionamento, teria condição da gente 
viabilizar recurso pra custear, pra fomentar essas ações (E6). 

 

Quanto ao Governo Federal, mais especificamente ao Ministério do Planejamento 

como órgão central do SIPEC responsável pelas políticas voltadas para a saúde dos servidores 

públicos federais, percebe-se uma dissonância entre a criação das políticas e a 

disponibilização de recursos para sua concretização. Criou-se uma política, a PASS, 

instituíram-se princípios e diretrizes para que fossem desenvolvidas ações de saúde no âmbito 

dos órgãos e instituições públicos federais, mas não há disponibilização de recursos 

suficientes para que as ações propostas possam ser efetivadas de forma satisfatória, sobretudo 

no que se refere às ações de vigilância em promoção em saúde. A concretização eficiente das 

ações propostas esbarra na falta de recursos diversos, sobretudo financeiros e de pessoal. 

Conforme exposto, a União participa do custeio à assistência à saúde suplementar 

do servidor que contrata plano privado de saúde, e, durante alguns anos, ofereceu também 

recurso para a realização de exames médicos periódicos, os quais não foram realizados por 

falta de empresas interessadas no processo licitatório. Não há disponibilização de outros 

recursos para a realização de outras ações, sobretudo de promoção de saúde, conforme 

preconizado pela própria política governamental, o que acaba por comprometer os programas 

e atividades de saúde institucionais, conforme verificado no relato a seguir: 

 
[...] Então a gente se sente um pouco desamparado, isolado né, só recebendo 
determinações através de instrumentos legais, mas não tendo um aparato técnico de 
recursos financeiros ou de conhecimento especializado de uma área do Ministério do 
Planejamento que pudesse ajudar a gente também a fazer essas políticas 
acontecerem na Instituição [...]. Olhando para o todo né, olhando para a gente né, é 
equipe e recurso, mas que também não depende só da gente, poderia ser resolvido 
com ações ministeriais [...] (E1). 

 

Zanin et al. (2015), em sua pesquisa, encontraram, como importante entrave para 

a implementação da PASS e de suas iniciativas, o pouco comprometimento e a reduzida 

vontade política dos gestores nos diversos níveis. Na pesquisa desenvolvida por Ferreira 

(2014) foi constatado, a partir da fala dos sujeitos da pesquisa, que a maior dificuldade no que 

se refere à implementação de ações de saúde a partir do que é proposto pela PASS se refere à 

falta de apoio do Ministério do Planejamento para a execução dessa política, de modo que tal 

órgão acabou se responsabilizando diretamente somente pelo estabelecimento de diretrizes, 

não assumindo ações executivas. Tais ações ficam sob a competência dos órgãos e 

instituições, e com isso cada um desenvolve o que é proposto à sua maneira, segundo suas 

possibilidades e prioridades estabelecidas. A falta de apoio se manifesta na falta de orçamento 
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próprio, bem como de local e equipe próprios para execução das ações de saúde nas Unidades 

do SIASS. Na visão dos servidores consultados na referida pesquisa, uma gama de promessas 

foi feita quando da criação da PASS, porém muitas não foram cumpridas, o que gera 

desmotivação e descrédito quanto à efetividade e mesmo à continuidade dessa política.  

Dentre as dificuldades encontradas para a implantação das Unidades do SIASS, 

Araújo (2014) cita a falta de apoio do Ministério do Planejamento para que tais Unidades 

possam desenvolver as mínimas ações conforme proposto pela PASS. Mesquita (2015), em 

sua pesquisa, considera também que as políticas de apoio dos órgãos centrais do governo 

voltadas para o cuidado à saúde dos servidores são praticamente inexistentes, o que pode 

provocar a inviabilização das iniciativas do SIASS.  

 

5.3.5 Necessidade de mudança da cultura e de um maior protagonismo dos atores 

institucionais 

 

Um das necessidades mencionadas diz respeito à mudança na percepção tanto dos 

servidores quanto da gestão do IFNMG sobre a necessidade e a importância do 

desenvolvimento de ações de promoção de saúde no âmbito da Instituição, bem como dos 

papéis que cada um dos atores possui no processo que envolve o cuidado à saúde do servidor. 

Percebe-se que a Instituição, apesar das dificuldades e das limitações que apresenta, tem 

potencial para progredir nas ações e políticas de saúde institucionais, e isso depende também 

de certa forma de uma maior sensibilização por parte de todos os atores envolvidos no 

processo. De um lado, os servidores precisam compreender que eles precisam ser 

protagonistas no autocuidado, na vigilância em saúde, bem como na cobrança por ações 

institucionais relativas à saúde e segurança do servidor. De outro, a Instituição, representada 

por seus órgãos e instâncias máximas, também deve se sensibilizar quanto ao seu papel nesse 

cuidado, adotando iniciativas concretas e eficazes para que as políticas e ações institucionais 

no campo da saúde aconteçam e atinjam seus objetivos. Segundo alguns entrevistados: 

 
[...] É o servidor entender que ele precisa, é uma necessidade dele preocupar com 
sua saúde o quanto antes [...]. Depois disso precisamos provocar os gestores no 
sentido de que os mesmos enxerguem que existe essa necessidade. É um fato que 
precisamos também passar por ele, negociar recursos, desenvolver o programa. 
Então também é um problema, mas é um problema que eu vejo que tem condição de 
ser resolvido. Então ver a necessidade, provocar o gestor, e normatizar dentro da 
Instituição (E6). 
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[...] Nós temos Psicólogos, nós temos Nutricionistas, nós temos Enfermeiros, 
Médicos, Assistentes Sociais, pessoas que poderiam agregar. Mas ainda não houve 
uma sensibilização, uma adesão, uma percepção da importância dos efeitos que esse 
tipo de ação coletiva, integrada, poderia trazer para a Instituição. Então isso poderia 
acontecer tanto por adesão pessoal dos profissionais e também por uma delegação 
ou uma determinação dos dirigentes das unidades, atribuir a essas pessoas uma 
parcela, porque uma parcela do tempo delas poderia ser de dedicada a ações 
integradas E isso ainda não aconteceu (E1). 
 
Hoje existem alguns setores nossos que ainda precisam cair na realidade, que a gente 
não tem que tratar de doente, a gente tem que cuidar da pessoa que [...] tem saúde 
para ela continuar com saúde. Eu vou te dar um exemplo, hoje nós temos o 
consultório médico, para atender perícia [...]. Por que nós não temos um Médico 
para trabalhar nas ações de prevenção? Em vez de nós atendermos nossos servidores 
doentes aqui, por que nós não fazemos um trabalho de prevenção lá no ambiente de 
trabalho dele para evitar que ele vá doente para o consultório nosso? (E4). 
 
[...] Um servidor doente custa muito caro [...], imagina 10 professores nossos da 
nossa Instituição doentes, olha o rombo que isso vai ocasionar. Então tem que ter 
essa preocupação [...]. Se a Instituição pode cuidar da saúde do servidor, porque não 
cuidar? Pra quê que eu quero um servidor doente na Instituição? [...] Então eu 
acredito que a gente tem que ter essa visão de cuidar (E4). 
 
Eu penso na maior dificuldade que a gente tem é a questão da cultura [...]. O 
brasileiro em si, ele tem dificuldade em obedecer normas. E segurança do trabalho, 
prevenção [...], é tudo embasado em normas [...]. Então eu acredito que a questão da 
cultura [...], não só de gestão, mas do próprio trabalhador, do servidor [...] (E4). 

 

Uma situação a ser destacada é que o IFNMG, por definição, consiste numa 

Instituição de ensino, cujos servidores, recursos e atividades se orientam para sua atividade 

precípua, que é o ensino, aliado à pesquisa e à extensão (BRASIL, 2008a). Contudo, 

conforme apresentado neste estudo, existe uma política, a PASS, a qual determina que o 

IFNMG, por ser uma Instituição pública federal, deva desenvolver ações de saúde voltadas 

para seus trabalhadores (BRASIL, 2010a). O fato de o IFNMG ser uma Instituição própria de 

ensino acaba por tornar-se um dificultador para que os atores institucionais, incluindo a gestão 

e os servidores, se sensibilizem acerca da importância do cuidado à saúde dos servidores por 

meio da criação de políticas e do desenvolvimento de ações de promoção da saúde e 

qualidade de vida, e assumam seu protagonismo nesse cuidado. Tal concepção pode ser 

atestada pelos seguintes relatos: 

 
[...] Depois talvez como o terceiro desafio é de fato uma percepção institucional. E 
aí incluo todos, tanto servidores, quantos gestores, quando profissionais da área, 
uma percepção institucional da importância em se trabalhar com ações de promoção 
da saúde, porque nós somos uma Instituição de ensino, nós tentamos algumas vezes 
potencializar a equipe agregando profissionais da Instituição que têm cargos 
voltados para a área de saúde, saúde física, mental, nós tentamos agregar essas 
pessoas, mas não houve uma adesão (E1). 
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[...] Como eu te falei, a gente trabalha com parceria. Nós lançamos um edital de 
chamada pública para convidar a iniciativa privada a firmar convênio conosco. 
Elaboramos uma minuta do instrumento e submetemos à apreciação do nosso 
Procurador Jurídico. O Procurador na primeira fala colocou “não é atribuição da 
Instituição [...], nós somos uma Instituição de ensino, por que você quer firmar 
convênio? A Instituição não tem que fazer isso não”. Aí vedou. Aí devolveu. Aí a 
gente reportou novamente [...], justificamos, aí voltou e aprovou, submeteu aos 
órgãos superiores dele lá, e aprovou. Então ele colocou isso: “a Instituição não está 
aqui para isso”, só que aí você tem que sensibilizá-los a entender, poxa, somos 
Instituição de ensino, tudo bem, se o nosso servidor não estiver bem, não estiver 
feliz, não estiver saudável, esse ensino, essa entrega, ela não vai ser eficiente (E2). 

 

Na pesquisa realizada por Zanin et al. (2015), são feitas algumas críticas em 

relação à PASS e ao SIASS, e entre elas foi referida a resistência e a insegurança quanto à 

mudança de cultura e da visão de saúde de uma perspectiva organizacional para uma 

perspectiva integral. No estudo feito por Macagi (2013), foi destacado também, como desafio 

para a implementação das ações de promoção à saúde, a necessidade de uma mudança cultural 

através da participação dos servidores nas discussões que envolvem as questões sobre saúde. 

Segundo identificado na pesquisa, há um baixo interesse por parte dos servidores em 

participar das iniciativas e das discussões acerca da implementação da PASS, sendo 

necessária uma mudança cultural nesse sentido. 

Ferreira (2014), em seu estudo, constatou que a concepção dos servidores que 

trabalham com as ações de saúde na Instituição pesquisada constitui a matriz de todos os 

outros problemas. Segundo a autora, eles veem o papel da política, na prática, como sendo o 

oposto do que é proposto, visto que, em vez de promover, a política controla a saúde. No 

mesmo estudo, alguns profissionais que trabalham com ações de saúde na Unidade do SIASS 

da UnB relataram sentir dificuldades em mobilizar os servidores para participarem das ações 

de promoção e prevenção, sobretudo quando não há uma demanda inicial por parte deles. Os 

sujeitos relataram também dificuldades quanto à atuação dos gestores, os quais muitas vezes 

não compreendem o papel das Unidades no trabalho de promoção e prevenção da saúde. 

Enfatizam ainda que a PASS é responsabilidade dos gestores e que eles precisam 

compreender seu papel e assumir tal responsabilidade. A falta de responsabilização dos 

gestores e de conhecimento sobre a política e os processos de saúde faz com que eles 

compreendam a qualidade de vida no trabalho como algo secundário ao processo de trabalho. 

Não raro tais Unidades são vistas somente como Unidades de perícia. Segundo a autora, tal 

situação reflete também uma deficiência de conhecimento dos servidores sobre o que seja o 

SIASS, os quais, sem conhecerem os objetivos das Unidades, não cobram dos órgãos a 

execução das ações preconizadas. Por fim, os sujeitos da pesquisa defendem que as ações de 
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promoção e prevenção à saúde devem ser uma tarefa de todos: servidores, gestores e órgãos. 

Afirmam ainda que as ações de saúde não deveriam ser delegadas apenas ao profissional de 

saúde, às unidades de saúde ou mesmo ao órgão de Gestão de Pessoas. Ressaltam que 

qualidade de vida no trabalho é responsabilidade também do gestor, e não apenas do servidor. 

Para Silva, Licorio e Siena (2014), para que se criem ações sustentáveis de 

promoção à saúde, deve-se primeiramente organizar e estruturar o trabalho considerando 

alguns atributos atuais do serviço público, incentivando a participação dos trabalhadores, 

trazendo a responsabilidade também para as instituições, e construindo alternativas saudáveis. 

No serviço público, as práticas de promoção e prevenção em saúde muitas vezes não são 

apoiadas na compreensão da tríade indivíduo- trabalho-ambiente. Na visão dos autores, 

muitos gestores se deparam com dificuldades em conciliar as políticas e ações que envolvem 

o cuidado à saúde e a qualidade de vida no trabalho com as estratégias da empresa. Todavia, 

as organizações que o fazem têm colhido bons resultados que podem ser sentidos na melhoria 

da produtividade, na redução do absenteísmo e do presenteísmo e no aumento do bem-estar 

dos trabalhadores. 

Para Santos (2016), o encargo de articular ações que tenham condições de suprir 

todos os eixos em que se fundamenta a PASS é árduo, exigindo uma atuação coletiva de todos 

os atores envolvidos. A autora ressalta que nesse processo é significativa a participação dos 

servidores, tanto na condição de amparados pela política quanto no papel de agentes que 

trabalham para a sua eficácia. 

Uma das iniciativas necessárias em saúde do trabalhador é a realização de 

discussões no espaço de trabalho como forma de ampliação da compreensão sobre as políticas 

existentes. Na visão de Souza e Reis (2013), por vivenciarem experiências diversas no 

trabalho e pela possibilidade de dizerem o que sentem e o que os afeta, a participação dos 

servidores públicos no processo de construção e ampliação das políticas e ações de saúde do 

trabalhador torna-se fundamental. Gonçalves et al. (2016) consideram o servidor, enquanto 

pessoa, como ator principal e partícipe no processo de trabalho relativo às iniciativas de 

atenção à saúde relacionadas à PASS. Defendem também que a construção desse olhar em 

saúde  requer a ação integrativa do tripé Instituição, indivíduos e coletividade.  

Ferreira (2014) salienta que uma das inovações da PASS reside no protagonismo 

dos servidores tanto na sua elaboração quanto na sua implementação, o que faz com que o 

conceito de promoção da saúde apresentado amplie a autonomia, a responsabilidade e a 

conscientização dos servidores no trabalho conjunto com os gestores e com os órgãos e 

Instituições da APF. Segundo a autora, ao entrevistar servidores que lidam com ações saúde 
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da Unidade do SIASS da UnB, eles disseram considerar os profissionais de saúde como atores 

principais responsáveis pela concretização dessas ações, sobretudo em razão de seus esforços, 

mesmo diante das dificuldades.  

Segundo a PASS, as ações de vigilância e de promoção à saúde 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 

(BRASIL, 2010a). Segundo a NOSS, cabe ao servidor participar, acompanhar e indicar à 

CISSP e/ou à equipe de vigilância e promoção as situações de risco nos ambientes e processos 

de trabalho, apresentar sugestões para melhorias e atender às recomendações relacionadas à 

segurança individual e coletiva (BRASIL, 2010b). 

Nessa perspectiva, Silva, Licorio e Siena (2014) salientam ser necessário que, no 

processo de implantação de políticas e ações de promoção à saúde e qualidade de vida nas 

Instituições, seja considerado o pensamento dos servidores e gestores, os quais devem ter 

papéis participativos com iniciativas articuladas e conjuntas para o desenvolvimento e a 

aplicação de propostas que impactem nos problemas existentes no cotidiano das instituições. 

 

5.3.6 Deficiências quanto aos instrumentos normativos definidores das políticas 

governamentais 

 

Uma dificuldade identificada quanto ao desenvolvimento das ações de promoção 

da saúde segundo proposto pela PASS consiste no fato de que os instrumentos normativos 

oficiais não obrigam os órgãos e instituições públicos federais a desenvolverem tais ações. O 

que existe é uma recomendação, uma preconização, não uma obrigatoriedade. Isso ocorre 

também com as disposições na área de saúde e segurança do trabalho, uma vez que não 

existem normas que regulamentam a segurança do trabalho no serviço público, de modo que 

os profissionais de segurança do trabalho das instituições públicas se valem das normas 

estabelecidas para as empresas privadas, mas sem caráter de obrigatoriedade para as 

instituições e servidores públicos. Essa não obrigatoriedade acaba por configurar um óbice 

para a consecução de recursos, contribuindo também para que os programas e ações não 

aconteçam de forma eficiente e eficaz. Sobre tal óbice, é interessante analisar os seguintes 

trechos de relatos: 

 
[...] Tudo por falta de uma legislação que obrigue [...]. Tem orientações que nos 
pedem pra se não tiver legislação pertinente, pra [...] nos orientarmos com as 
legislações [...] da iniciativa privada, mas o que é obrigatório para eles lá [...] é 
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obrigatório para os trabalhadores regidos pela CLT [...]. Uma das maiores 
dificuldades que a gente tem de implementar as ações de saúde e segurança do 
trabalho é isso. Porque não tem normas que obriguem esses servidores efetivos a 
seguir, não tem (E4). 
 
[...] Eu vejo que o setor público ele tem uma incoerência muito grande, muitas vezes 
eles criam as leis e impõem uma realidade pra iniciativa privada, enquanto ele, que é 
o maior demandante, que é o maior comprador, tem um grande número de 
servidores, ele deixa a desejar nesse aspecto (E6). 
 
Tem algumas orientações do órgão máximo que é o Ministério do Planejamento 
Orçamento e Gestão, que é a Norma Operacional de Saúde do Servidor, a NOSS. 
Ela orienta os órgãos que fazem parte do SIPEC a zelar da saúde e segurança do 
trabalho do trabalhador. Mas é coisa vaga, é uma orientação vaga, tem uma 
orientação, mas não tem uma obrigatoriedade, porque se tiver uma obrigatoriedade, 
tem que ter recurso né, para essas ações [...]. Se você é obrigado a criar mecanismos 
de saúde e segurança do trabalhador lá da sua empresa, e a equipe multiprofissional 
da sua empresa cria palestra, cria treinamentos, e o trabalhador seu não for, ele é 
penalizado [...]. E já aqui no órgão público, como não tem essa obrigatoriedade, a 
gente faz as ações, a gente espera 60 servidores e vai 10, vai 20 (E4). 

 

Outro fator colocado como obstáculo para a implementação das políticas e ações 

de saúde institucionais foi a falta de orientação e de clareza por parte dos órgãos ministeriais, 

sobretudo do Ministério do Planejamento, acerca das políticas por eles criadas. Conforme já 

referido, as políticas são criadas para serem implementadas, contudo muitas vezes não são 

feitas orientações claras acerca de sua aplicação, dos caminhos a serem seguidos, das 

estratégias a serem utilizadas, dos métodos a serem aplicados. Atestando tal percepção, um 

entrevistado assim declara: 

 
[...] Um óbice é uma falta de clareza por parte dos órgãos ministeriais, 
principalmente do Ministério do Planejamento, nas unidades que cuidam das 
políticas de Gestão de Pessoas, uma falta de clareza e coerência nas políticas que 
eles determinam para as unidades, para os órgãos. A gente percebe que quando vem 
a política vem só um papel, vem um documento que é publicizado, disseminado, 
mas junto com ela não vem nem um aporte de orientação, de planejamento de 
sugestão de como se aplicar, quais os caminhos que a Instituição poderia buscar [...]. 
Poderia colocar editais para que nós pudéssemos submeter e buscar recursos 
externos. Então nesse ponto é um ponto muito falho, é um óbice a falta de 
coordenação geral das políticas de saúde pelo Governo Federal, a gente percebe por 
lá também um certo, talvez uma certa desatenção, uma pouca valorização, também 
em nível ministerial, de como esses políticas poderiam promover numa escala maior 
tantos benefícios para melhoria do serviço público (E1). 
 

 

Desafios semelhantes foram encontrados em alguns estudos envolvendo a PASS. 

No estudo desenvolvido por Ferreira (2014), alguns sujeitos relataram não haver o 

cumprimento das obrigações dispostas nos documentos normativos da PASS, ou, quando há o 
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cumprimento, esse ocorre apenas em parte, sobretudo em razão das dificuldades e carências 

diversas que envolvem a efetivação da política. 

Segundo Macagi (2013), uma das deficiências concernentes à efetivação da PASS 

nos órgãos e instituições federais é o fato de tal política não possuir caráter obrigatório, de 

maneira que o que existe hoje é uma proposição, uma recomendação do Ministério do 

Planejamento para que se implemente a referida política, cuja implantação acaba ficando à 

mercê da conscientização dos gestores em aderir às suas propostas. Araújo (2014) explana 

que a ausência de obrigatoriedade de ações preventivas e corretivas voltadas para a saúde do 

trabalhador acarreta várias consequências negativas, entre elas: ações descentralizadas sem 

diretriz; falta de infraestrutura e de corpo técnico especializado; baixo grau de satisfação dos 

servidores; entre outros.  

Zanin et al. (2015), em sua pesquisa, ao citarem críticas ao SIASS e à PASS, 

incluem a fragilidade na definição das responsabilidades e competências na implantação do 

SIASS e das áreas internas de cada órgão, bem como a ausência de autonomia da PASS. No 

estudo realizado por Mesquita (2015) constatou-se a necessidade de que as políticas 

governamentais sejam mais claras e menos burocráticas, uma vez que muitas políticas são 

elaboradas sem que seja dado suporte para sua instrumentalização quando são colocadas em 

prática. 

Para Ferreira (2014), na efetivação das ações propostas pela PASS, as atribuições 

e responsabilidades devem estar bem definidos e a clareza na definição dos papéis que cada 

um dos atores sociais envolvidos na PASS precisam cumprir no que se refere às competências 

e obrigações para com a implementação dessa política contribuem para a identificação de 

deficiências que podem ser corrigidas ao longo do processo. Por fim, Silva e Melo (2000) 

asseveram que no planejamento estratégico das políticas deve constar a identificação dos 

atores que dão sustentação a elas bem como os mecanismos de negociação entre tais atores. 

 

5.3.7 Capacitação deficiente de profissionais que lidam com as ações da PASS e SIASS 

 

Outro desafio mencionado diz respeito à necessidade de capacitação dos 

profissionais que lidam com as ações de saúde no âmbito da Unidade do SIASS do IFNMG, 

sobretudo no que se refere à operacionalização e manuseio do sistema SIAPE-Saúde e de suas 

funcionalidades. Segundo alguns entrevistados: 
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[...] O SIASS ele é estruturado para realizar diversas atividades [...]. E essas 
atividades têm um grau de complexidade muito grande, muitas vezes, e não está 
havendo, já há algum tempo isso, é uma crítica a nível de Brasil, uma capacitação do 
corpo dos profissionais do SIASS. Por exemplo, no ano de 2017 foi aprovada a lei 
de redução de jornada de trabalho para os servidores que tenham dependentes 
portadores de necessidades especiais. Houve apenas aprovação da lei e não houve 
capacitação em nenhuma instância do corpo de servidores do SIASS para realizar 
uma melhor avaliação desta demanda [...] (E3). 
 
[...] Para você ter uma ideia, como é nossa perícia? Hoje a gente aqui contrata um 
Médico, seleciona por meio de concurso público o Médico Assistente, ele vai ser 
voltado para assistência ao aluno, e, por meio de um ato administrativo do Reitor, a 
gente designa o cara para a perícia. Só que esse cara, muitas vezes, o Médico, ele 
não tem a formação necessária para ser um Perito, e a Instituição, nem mesmo o 
Ministério do Planejamento tem uma capacitação [...]. Aí entra um cara e [...] o cara 
não conhece a legislação. É uma outra fragilidade do sistema (E2). 

 

A formação e capacitação de profissionais para lidar com os programas e ações de 

saúde que integram a PASS encontram-se previstas na própria política. A NOSS tem como 

uma de suas diretrizes a formação e a capacitação dos servidores nas áreas de promoção e 

vigilância à saúde do servidor. Tal norma estabelece também que cabe ao órgão gestor de 

pessoas ou de RH a responsabilidade por promover a formação e capacitação em 

conformidade com as orientações das equipes técnicas de vigilância e promoção à saúde. 

Cabe também à União financiar as ações de vigilância e promoção à saúde, mediante 

orçamento específico para algumas finalidades, entre elas a capacitação de servidores 

(BRASIL, 2010b).  

A Portaria Normativa nº 3, de 25 de março de 2013, que institui as diretrizes 

gerais de promoção da saúde do servidor público federal, dispõe que é de competência tanto 

do governo, por meio do Ministério do Planejamento, quanto dos dirigentes dos órgãos ou 

entidades e gestores de pessoas promover a formação e a capacitação dos colaboradores para 

a efetivação das ações de saúde propostas. A referida norma estabelece também, como um dos 

princípios que devem observados no desenvolvimento das ações de promoção da saúde no 

âmbito do serviço público federal, a manutenção de políticas de comunicação, de formação 

permanente e de capacitação nas áreas de promoção da saúde do servidor (BRASIL, 2013a). 

Jackson Filho e Ponce (2017), em sua pesquisa, também encontraram como 

obstáculo para a efetivação das práticas de saúde segundo as propostas da PASS a capacitação 

deficiente de servidores que lidam com as referidas atividades, sobretudo no que refere à 

operacionalização do sistema SIAPE-Saúde. Na pesquisa desenvolvida por Zanin et al. (2015) 

também foi identificada uma deficiência na oferta de cursos de capacitação dos servidores 

pertencentes ao SIASS. Santos (2016), ao discorrer sobre os desafios para a atenção à saúde e 
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segurança do trabalho do servidor público federal, cita o problema existente com a falta de 

capacitação da equipe recrutada para as Unidades do SIASS. Ferreira (2014), ao tratar sobre 

as dificuldades vivenciadas por servidores na Unidade do SIASS da UnB, aponta que entre os 

principais obstáculos relatados pelos próprios servidores está a falta de conhecimento de seus 

pares sobre o que realmente seja o SIASS, o que acaba por estar diretamente relacionado com 

a precariedade de capacitação. 

Além da necessidade de capacitação dos profissionais que lidam com as ações de 

saúde, Macagi (2013), em sua pesquisa, verificou que alguns entrevistados citaram a 

importância da capacitação dos gestores de forma a entender melhor as questões que 

envolvem o cuidado à saúde do servidor e assim trabalhar no sentido de tornar as ações mais 

resolutivas. 

Segundo Souza e Reis (2013), a capacitação e a sensibilização são dois fatores 

necessários para o desenvolvimento de uma política eficiente, preparando os profissionais 

para uma atuação comprometida, o que não é possível se não houver estrutura e meios 

adequados. Ponce (2014) ressalta a necessidade de um processo contínuo de capacitação para 

os agentes da área de RH, bem como a formação de um grupo para discutir as possibilidades 

diante das contradições com as quais tais agentes se deparam na realização do seu trabalho, 

visando também provocar iniciativas por parte das instâncias governamentais no sentindo de 

viabilizar os meios e recursos para as ações. A capacitação desses agentes com enfoque no 

serviço público, com participação periódica em eventos que promovam a discussão, o 

aprendizado e a troca de experiências certamente contribuiria para uma atuação mais 

expressiva em se tratando da PASS. 

 

5.4 Propostas institucionais e perspectivas frente à realidade vivenciada  

 

5.4.1 Proposta de ações da CASQV e do NST para o ano de 2018 

 

A despeito das dificuldades existentes, os órgãos do IFNMG envolvidos nas 

questões referentes à saúde do servidor têm empreendido esforços para que os programas e 

ações de saúde institucionais aconteçam. Em documento elaborado pela CASQV e 

apresentado à DGP no início de 2018, foi apresentado um plano de ações de promoção da 

saúde e qualidade de vida dos servidores a serem desenvolvidas no referido ano. Segundo o 

documento, pretende-se implementar as seguintes iniciativas: 

 Exames médicos periódicos; 
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 Semana da saúde; 

 Campanha de vacinação; 

 Semana de prevenção ao stress; 

 Atendimento psicológico; 

 Ginástica laboral; 

 Implantação/implementação da CISSP; 

 Semana Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho (SIPAT); 

 Dia internacional da mulher; 

 Dia das mães; 

 Dia dos pais; 

 Semana do servidor; 

 Diagnósticos de servidores; 

 Boletim E-Vida e Saúde; 

 Oficina de relaxamento; 

 Capacitação da Perícia Médica Oficial do SIASS/IFNMG; 

 Visita técnica aos campi ainda não visitados. 

Com base no que é proposto pelas normativas governamentais que fundamentam 

a PASS e pelos documentos internos do IFNMG que regulam o cuidado à saúde dos 

servidores, considerando as metas estabelecidas no planejamento institucional e o que foi feito 

até o momento, e apesar dos esforços empreendidos pela DGP e pelos órgãos de saúde do 

IFNMG em concretizar as os programas e ações propostas, constata-se que algumas metas 

não foram cumpridas e várias iniciativas propostas não foram realizadas. Ademais, verifica-se 

que as ações implementadas atualmente, embora sejam consideradas satisfatórias diante da 

viabilidade de recursos, estão muito aquém do ideal e precisam ser melhoradas. Um 

entrevistado, se referindo ao plano de ações de promoção da saúde e qualidade de vida 

propostas para o ano de 2018, assim relata: 

 
[...] Nós tivemos uma reunião na semana passada [...], nós apresentamos um plano 
de trabalho[...]. Nesse plano tinha a questão orçamentária, aí nós propomos [...]: 
“está aqui, ou a gente pode ser mais o mesmo, repetir o que fizemos em 2017 com 
toda precariedade que a Coordenação tem, ou então você apresenta para o Colégio 
de Dirigentes essa proposta com esses recursos para que a gente mude de estágio, 
para que a gente promova mais ações e de melhor qualidade para os nossos 
servidores”. A gente acredita que, se aprovado for essa nossa solicitação, a gente vai 
ter condições de ter ações mais coordenadas, mais sistematizadas, para os nossos 
servidores (E2). 
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Verificou-se que muitas ações propostas tanto nas políticas governamentais 

quanto nos documentos normativos institucionais que versam sobre a promoção da saúde e 

qualidade de vida dos servidores públicos federais não foram realizadas no âmbito do 

IFNMG, principalmente em razão de dois óbices principais: falta de recursos financeiros e 

falta de pessoal.  

Ao verificar as ações de saúde que vem sendo desenvolvidas na Instituição até o 

momento, e com base no que é proposto pelas políticas governamentais, pelo programa de 

saúde institucional, e considerando as necessidades expressas no relato dos sujeitos 

entrevistados nesta pesquisa, o Quadro 14 descreve as principais iniciativas ainda não 

implementadas ou que precisam ser melhoradas pelos órgãos de saúde institucionais, bem 

como algumas necessidades levantadas com base nos achados desta pesquisa. 

 
Quadro 14 – Principais ações a serem desenvolvidas e necessidades institucionais 
encontradas frente às disposições da PASS e do programa de saúde institucional 

Principais ações e 
iniciativas a serem 
implementadas ou 
aperfeiçoadas 

 Realização de exames médicos periódicos; 
 Criação da CISSP e das SCISSP; 
 Implementação de ações programáticas envolvendo as áreas e os temas 

prioritários propostos pelas políticas governamentais; 
 Implementação de ações sistemáticas de vigilância aos ambientes de 

trabalho; 
 Implementação de ações mais efetivas na área de saúde mental; 
 Implementação de programa de preparação de servidores para a 

aposentadoria. 
  

Principais necessidades 
encontradas 

 Provisão de pessoal para aperfeiçoar as ações de saúde institucionais, 
mediante a criação de uma equipe de vigilância e promoção de saúde, 
visando um atendimento multiprofissional com abordagem 
transdisciplinar; 

 Provisão de recursos financeiros do orçamento institucional anual para as 
ações de saúde; 

 Capacitação dos profissionais envolvidos no cuidado à saúde dos 
servidores; 

 Descentralização das ações de saúde para os campi, mediante a criação 
de órgãos específicos e a disponibilização de profissionais para o 
trabalho em saúde nesses locais; 

 Uso sistemático de informações epidemiológicas para a orientação dos 
programas e ações sistemáticas a serem desenvolvidos; 

 Estímulo à criação de uma cultura institucional baseada na participação 
dos atores institucionais – servidores, gestores, dos profissionais de saúde 
– nos processos que envolvem o cuidado à saúde do servidor. 

Fonte: Relatos dos sujeitos entrevistados; documentos normativos que fundamentam da PASS; PISQV. 
 

Conforme constatado nesta pesquisa, em termos de recursos financeiros, quanto 

aos três eixos de ações propostos pela PASS, viu-se que o Governo Federal contribui com a 

assistência à saúde por meio do benefício da assistência à saúde suplementar, com 
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participação da União no custeio de planos particulares de plano de saúde. No eixo promoção 

e vigilância em saúde, durante algum tempo o governo enviou recurso para que fossem 

realizados exames médicos períodos, mas tais exames não foram realizados por não haver 

empresa interessada no processo licitatório, de modo que tal recurso não vem mais no 

orçamento institucional. No âmbito institucional também se observou que não há uma 

separação de recursos do orçamento anual da Instituição para a realização de atividades de 

promoção da saúde e qualidade de vida dos servidores. Essa falta de recursos acaba por 

configurar um óbice para que haja um incremento nas ações de forma que elas atendam aos 

objetivos propostos pela PASS e ao programa de saúde institucional. Com base nos achados 

desta pesquisa, o Quadro 15 apresenta de forma sucinta a realidade institucional atual no que 

se refere à implementação das ações de saúde diante dos recursos existentes. 

 

Quadro 15 – Recursos financeiros e humanos no IFNMG para os eixos de ações da 
PASS no cenário atual 

Eixos da PASS Recursos 
financeiros Recursos humanos O que tem sido feito 

Perícia em saúde 
Não há recursos 
financeiros 
específicos. 

IFNMG disponibiliza 
profissional médico para a 
realização das perícias. Não 
há equipe multiprofissional 
de apoio cadastrada na 
Unidade do SIASS da 
Instituição. 

Médicos da Instituição realizam as 
perícias médicas. Profissionais de 
saúde institucionais prestam apoio 
às ações de forma pontual, quando 
solicitados e conforme sua 
disponibilidade. Realização de 
parcerias informais com outros 
órgãos e Instituições. 

    

Assistência à 
saúde 

Benefício da saúde 
suplementar 
disponibilizado pelo 
Governo Federal, na 
forma de reembolso. 

Não há profissionais que 
trabalhem com assistência à 
saúde do servidor na 
Instituição. 

Servidores contratam planos 
particulares de saúde ou utilizam os 
serviços do SUS. 

    

Promoção e 
vigilância em 

saúde 

Não há recursos 
financeiros 
específicos. Recursos 
para exames médicos 
periódicos não estão 
sendo 
disponibilizados no 
orçamento 
institucional. 

Número insuficiente de 
profissionais na CASQV e 
no NST. Não há equipe 
multiprofissional na Unidade 
do SIASS da Instituição. 

O IFNMG planeja e realiza ações 
no limite dos recursos existentes. 
Busca-se a realização de parcerias 
com profissionais e entidades 
externos à Instituição, sem custos 
pelos serviços prestados. Busca-se o 
auxílio de outros profissionais da 
Instituição de forma pontual e 
conforme sua disponibilidade. 

Fonte: Relatos dos sujeitos entrevistados; documentos normativos que fundamentam da PASS. 
 

Conforme constatado a partir dos relatos dos sujeitos, não há perspectiva certa de 

disponibilização de recursos financeiros. Existe uma possibilidade de disponibilização desses 

recursos por parte de Instituição; cogita-se ser possível que se destaque anualmente um valor 

para que as ações de saúde sejam efetivadas, mas isso ainda não é certo. Diante dessa 
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realidade, faz-se necessário um protagonismo maior dos atores institucionais em sensibilizar 

os órgãos de gestão superiores da Instituição para que as ações voltadas ao cuidado à saúde 

dos servidores sejam vistas como prioritárias e então ocorra a provisão de recursos para sua 

implementação. 

No tange à força de trabalho, conforme verificado na fala da maioria dos 

entrevistados, o número de profissionais que trabalham hoje na CASQV, no NST e na 

Unidade do SIASS do IFNMG é insuficiente para que seja efetivado de forma satisfatória o 

que é proposto pela PASS e pelo programa de saúde institucional. A CASQV e o NST têm 

buscado auxílio de outros profissionais, inclusive dos campi, porém a estrutura multicampus 

da Instituição e a distância entre os campi e a Reitoria acabam sendo fatores dificultadores à 

articulação e ao compartilhamento de ações entre a CASQV e os profissionais das várias 

unidades do IFNMG para o desenvolvimento das atividades de saúde no âmbito institucional. 

Também, não há perspectiva certa de provisão de novos profissionais, sobretudo 

de uma equipe multiprofissional, conforme preconizado pelas políticas governamentais, seja 

através de concurso para provimento efetivo ou mesmo de contrato temporário. Uma das 

razões mencionadas para a dificuldade de contratação de novos servidores é a crise financeira 

pela qual o país tem passado nos últimos anos, que tem levado o governo à adoção de 

medidas de corte e racionamento de gastos, entre elas a diminuição na contratação de novos 

servidores no serviço público federal. Assim, o planejamento e a implementação de novas 

ações ficam comprometidos pela falta de recursos, de modo que as atividades estão sendo 

planejadas e executadas no limite dos recursos existentes. 

Com base em alguns relatos dos sujeitos entrevistados, percebe-se que existe um 

esforço por parte da CASQV, do NST e da DGP para que as políticas e programas sejam 

efetivados, para que as ações que envolvem o cuidado à saúde do servidor evoluam e sejam 

realizadas de forma eficiente e eficaz visando a melhoria da saúde e qualidade de vida dos 

servidores. Contudo, mostra-se necessário também uma evolução dos programas e ações de 

saúde no nível institucional, que só aconteceria à custa de recursos, o que não vem 

acontecendo e por isso impede que as políticas, programas e ações sejam incrementados.  

 
As ações planejadas, pretendidas, dentro da nossa condição até de pessoal, elas são 
viáveis né, acredito que exista disponibilidade de recursos financeiros, que existam 
adesão por parte da gestão, também dentro do que tá sendo proposto. Então eu penso 
que elas são viáveis e devam ser efetivadas conforme planejado (E1). 
 
Acho muito importante, viável, que ampliem as ações, porque como eu falei 
anteriormente, por mais que sejamos uma Instituição de ensino, quem produz, quem 
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leva os nossos serviços são servidores. Se esses servidores não estiverem assistidos 
em todos os pontos, sobretudo na questão da saúde, ele não vai entregar um serviço 
de qualidade. Então, assim, se a Instituição for omissa nesse ponto, ela pode 
comprometer todo o planejamento dela, não tenha dúvida disso (E2). 
 
Viável eu acredito que sim porque tem funcionado, capengamente, mas tem 
funcionado. A gente tem trabalhado mesmo sem recurso financeiro. Tem tentado 
promover essa saúde e qualidade de vida do servidor. Mas poderia ser muito melhor 
se a gente tivesse recursos financeiros e outros profissionais, mas eu não diria que 
está parado não [...]. Então a gente tem feito o mínimo, mas tem-se feito (E5). 
 
[...] A gente ainda nem cogitou outros programas porque a gente já sabe dessa falta 
de recursos. Então, assim que as ideias vão surgindo a gente vai preparando os 
programas, alguns a gente consegue fazer sem os recursos e outros a gente só vai 
poder pensar quando a gente tiver um recurso separado, planejado para essa área 
(E5). 

 

Em função da escassez de recursos humanos e financeiros, uma importante 

estratégia que tem sido utilizada hoje tanto pela CASQV quanto pelo NST para que algumas 

ações aconteçam é a busca de parcerias, tanto com profissionais do quadro próprio de 

servidores da Instituição quanto com profissionais e entidades externos. Tal parceria traz 

benefícios tanto para o IFNMG, que não tem custos com os serviços prestados à Instituição, 

quanto para a pessoa ou Instituição parceira, que muitas vezes se beneficia pela divulgação do 

seu trabalho junto aos servidores do IFNMG. É o que se pode constatar a partir dos relatos 

abaixo: 

 
Hoje a coordenação trabalha mais focada em questão de parceiros, a gente busca 
parceiros [...]. A questão de recurso hoje não tem a resposta [...]. Nós não temos 
esses recursos pra tá desenvolvendo essas atividades relacionadas à prevenção, então 
a gente trabalha mais com essa parte. O profissional tá aqui, né, não vai dá pra 
abranger todos os campi referentes ao nosso Instituto, então o que der pra fazer a 
gente vai fazendo, buscando, conforme a parceria né, conforme o que nós temos 
(E4). 
 
[...] É difícil você trabalhar com promoção hoje sem ter um centavo para gastar. 
Então quando a gente, nas poucas ações que nós desenvolvemos de promoção, foi 
com parcerias. E essas parcerias em algum momento esperam um retorno. Então, 
assim a gente já está ficando sem meios de buscar novos parceiros [...]. Então a 
CASQV hoje não tem recurso próprio e a nossa forma de trabalho é parcerias (E2). 
 
Não temos nada, absolutamente nada de recursos financeiros, nós só trabalhamos 
com parcerias. Ou seja, vem uma pessoa ensinar práticas, por exemplo de 
meditação, então há uma troca aí, uma negociação, ela vem, faz de graça e divulga o 
seu trabalho, quer dizer, ela pode ou não conseguir um cliente aqui, e isso pra ela 
poderia ser vantajoso, e pra gente porque estamos trocando aí, mas recurso 
financeiro não tem nenhum (E5). 
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Assim, percebe-se que aquilo que é preconizado pela PASS, sobretudo no que 

concerne ao eixo de ações de promoção e vigilância em saúde, não tem sido viabilizado de 

forma satisfatória em função da limitação de recursos. As ações ora executadas no âmbito do 

IFNMG têm sido viáveis em razão de serem planejadas no limite dos recursos existentes, 

todavia tais ações se encontram aquém do que deveria ser realizado conforme as disposições 

da PASS. Há uma ideia de que a Instituição tenha condições de prover mais recursos, 

sobretudo financeiros, para que as ações possam ser incrementadas e melhoradas, contudo 

ainda não há garantia da disponibilização desses recursos. 

 

5.4.2 O SIASS hoje: dilemas e incertezas 

 

A criação do SIASS enquanto elemento estruturante da PASS representou um 

grande avanço no que diz respeito à promoção da saúde e qualidade de vida dos servidores no 

âmbito do serviço público federal. Quando de sua criação, seus princípios, diretrizes e 

propostas foram um reflexo de esforços de pessoas que estavam à frente dos órgãos 

ministeriais que tratavam dessas questões, os quais se empenharam por buscar meios e 

recursos para desenvolver e consolidar a PASS enquanto política necessária para a melhoria 

da saúde e qualidade de vida dos servidores no âmbito dos órgãos e entidades do SIPEC.  

Conforme verificado na fala de alguns sujeitos, a criação do SIASS trouxe 

inúmeros benefícios no tocante ao cuidado à saúde dos servidores no âmbito da administração 

pública federal. O sistema SIAPE-Saúde representa hoje um importante instrumento para o 

gerenciamento de informações sobre a saúde dos servidores, fornecendo informações 

epidemiológicas acerca dos agravos à saúde dos servidores e do absenteísmo no trabalho por 

motivos de saúde. 

 
A Coordenação dispõe de um sistema hoje [...] até considerado moderno dentro do 
histórico que nós temos que fornece indicadores. Então a Coordenação trabalha com 
esses dados, tem trazido esses dados para a gestão, sobre os percentuais de 
afastamentos, os tipos de afastamentos, o público que se afasta ou se ausenta do 
trabalho e as características desses afastamentos, então tem um sistema de 
informação próprio que trabalha fazendo a leitura dos dados que nós registramos 
sobre os afastamentos diversos dos servidores em relação à saúde (E1). 
 
[...] A concepção inicial do SIASS é fantástica. Eu tenho um servidor afastado, em 
tratamento num grande centro, lá em São Paulo, por exemplo, e ele lá ter condições 
de fazer uma perícia e eu ter acesso aqui a essa perícia no sistema é fantástico [...]. É 
tudo eletrônico, qualifica e perícia. Antigamente o servidor ia aqui num Médico 
Perito, o Perito olhava pra ele e não sabia do histórico dele, não sabia nada, hoje o 
perito tem a vida do cara aqui todinha de afastamentos, através do SIASS, seja ele 
de qual órgão for (E2). 
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[...] Um dos benefícios que o sistema nos trouxe foi justamente essa possibilidade de 
nos dar números para poder trabalhar em cima deles e apresentar também para as 
instâncias superiores. A gente já entrou no Colégio de Dirigentes, mostramos para 
eles do que os nossos servidores estão se afastando, como, qual categoria [...] (E2). 

 

Contudo, há alguns anos iniciou-se uma evidente desaceleração das iniciativas e 

programas que integram o que é proposto pela PASS. Pelo que se percebe na fala de alguns 

entrevistados, a crise política e financeira pela qual o país passou e ainda tem passado nos 

últimos anos trouxe mudanças na estrutura dos órgãos ministeriais, acarretando também a 

saída de atores chaves no processo de crescimento das políticas de promoção da saúde dos 

servidores no âmbito federal. 

Alguns entrevistados, se referindo ao SIASS, assim relataram: 

 
[...] É um grande avanço, talvez um dos maiores que eu já presenciei aqui. No 
entanto, apesar de representar um grande avanço, ele deixou de avançar há algum 
tempo. O SIASS era um instrumento fantástico no que diz respeito a informações de 
vigilância em saúde, eu acho que é um instrumento assim que vai ser de muita valia 
pra estudos no que diz respeito a causas de afastamento, tempo de afastamento, 
locais de afastamento, para a gente fazer diagnósticos do afastamento e do 
adoecimento do servidor (E3). 
 
Essas políticas, elas começaram a ser desenvolvidas em 2009 [...]. O SIASS estava a 
todo vapor, se falava da criação de uma carreira pra SIASS [...]. Então assim, a ideia 
era maravilhosa [...]. Começou a desacelerar essas políticas em 2014, por aí. Nós 
tínhamos um evento nacional chamado ENASS, Encontro Nacional de Assistência a 
Saúde do Servidor, era um evento onde reunia todo mundo, [...] a gente trocava altas 
ideias, todo mundo, sabe, assim animado com a política e tal [...], então estava assim 
com força total. Aí desacelerou [...] (E2). 
 
[...] Hoje nós temos muitos mais desafios, muito mais, sabe assim, resistência, 
restrição, do que antigamente. Antigamente a gente tava empolgado, eu mesmo tava 
empolgado [...]. Hoje o SIASS é mais críticas, sabe. Assim, a ideia é muito boa, mas 
não tem aí aquele apoio necessário do governo. Não se fala mais em carreira, não se 
fala mais de estrutura [...]. É questão de prioridade. Talvez as pessoas que entraram 
lá em cima não estejam dando tanta prioridade pra essa estrutura do SIASS (E2). 

 

Um dos problemas relatados se refere ao fato de o SIASS não possuir um corpo 

próprio de profissionais, com carreira específica. Como já foi dito, o SIASS consiste num 

subsistema, sem personalidade jurídica, sendo que a disponibilização da força de trabalho, os 

recursos físicos e materiais para o desenvolvimento das ações de saúde propostas pela PASS 

nas Unidades do SIASS e nos órgãos e entidades no âmbito da APF são advindos das próprias 

instituições. Sobre essa realidade um sujeito assim declara: 
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[...] Na criação do SIASS foi colocado o quê? Que os órgãos tinham que se 
organizar e criar essa unidade por meio de, como se fosse um consórcio, cada um, 
“ah, eu sou IBGE, eu não tenho médico mas eu tenho um computador, eu vou dar 
um computador para o SIASS”, “ah, eu sou Instituição de ensino, eu tenho um 
médico”, e aí forma-se a sua equipe de pessoal e a sua estrutura de material com 
essas doações, com essas coparticipações. Mas em nenhum momento lá fala “o 
SIASS vai ter uma carreira” [...]. Isso fragiliza muito o sistema porque primeiro em 
algumas unidades você tem peritos, você tem três peritos, o perito de uma 
Instituição de ensino, um perito do INSS, e um perito do Ministério da Saúde, cada 
servidor deste tem um plano de carreira diferente, no entanto a atribuição deles 
dentro do SIASS vai ser a mesma [...]. Então não tem uma carreira. Então a gente 
percebe a necessidade de criação de uma carreira [...] (E2). 

 

Segundo a fala de alguns entrevistados, o SIASS deveria constituir-se num órgão 

ou entidade específicos, com quadro próprio de servidores e com carreira específica. Isso 

contribuiria tanto para melhorar o planejamento, a execução e a coordenação das políticas e 

atividades de saúde, quanto permitiria também uma maior isenção por parte dos profissionais 

nos serviços prestados aos servidores dos órgãos e instituições públicos federais. Um dos 

prováveis benefícios advindos da transformação do SIASS em um órgão ou entidade seria a 

capacitação de profissionais para exercício de suas atividades específicas, tais como a 

realização de perícia médica. Ainda, contribuiria para evitar possíveis ingerências 

administrativas nas perícias envolvendo a concessão de afastamentos aos servidores por 

razões de saúde. 

 
[...] Uma outra necessidade do SIASS: desvincular do órgão [...]. O que que isso vai 
trazer de melhoria? Nós temos vários problemas aqui com a questão da parcialidade 
da perícia. Então eu tô conversando com você aqui hoje, eu poderia estar 
conversando com o Médico que é perito e amanhã ir lá fazer uma perícia. “Ué, você 
não vai me validar esse atestado não?” Então tem essa questão da imparcialidade 
[...]. Se fosse uma Instituição externa, independente, essa questão ela diminuiria 
bastante (E2). 
 
[...] Eu acho que o SIASS deveria ser um corpo com dedicação exclusiva dentro do 
SIASS no sentido de que eles deveriam se projetar ali dentro não como servidores de 
um órgão tal, mas como servidores de um órgão chamado SIASS, então para ele 
ganhar mais corpo e ainda avançar nessas medidas de promoção (E3). 
 
[...] Tem a questão também da ingerência, muita ingerência da administração na 
questão pericial. Por exemplo, um benefício que vai interferir diretamente no 
desenvolvimento do meu serviço, por exemplo, redução da jornada de trabalho para 
quem tem alguma deficiência ou um filho ou algum familiar com deficiência. Então 
tem Instituição que vai lá e fala: “você não concede isso não, perito, porque o 
servidor está inventando”. Então tem essa ingerência. Se for uma Instituição 
independente não tem isso, acabaria (E2). 

 

Com respeito ao sistema SIAPE-Saúde, foi relatada também a necessidade de se 

melhorar sua plataforma de operações de forma a possibilitar a realização de um número 
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maior de atividades sistêmicas. Um entrevistado, se referindo ao sistema SIAPE-Saúde, assim 

relata: 

 
[...] Eu acho que vai ser um instrumento que vai ser por demais utilizado pra a gente 
fazer diagnósticos e intervenções na promoção efetiva da saúde do servidor. Mas 
acho que o SIASS tem que avançar também na sua plataforma [...], tem algumas 
atividades que ainda eu não consigo realizar dentro do SIASS, perícias admissionais 
eu ainda não consigo realizar dentro do SIASS. Eu acho que o SIASS tinha que 
aumentar a sua plataforma de atividades, mudar sua plataforma para inserir novas 
atividades (E3). 

 

O SIAPE-Saúde, módulo do SIAPE desenvolvido para acesso por meio da 

internet, possibilita diferentes níveis de acesso de acordo com os perfis estabelecidos. O 

sistema contempla informações sobre a saúde do servidor público federal, incluindo aspectos 

relativos a: perícia em saúde; exames médicos periódicos; concessões de adicionais 

ocupacionais; promoção à saúde; vigilância dos ambientes e processos de trabalho; exames de 

saúde para investidura em cargo público; e informações gerenciais. Por meio da criação de um 

prontuário eletrônico de saúde, o sistema foi concebido objetivando a gestão e o controle das 

ações relacionadas à atenção à saúde e segurança no trabalho dos servidores, tendo como 

especificidade o acompanhamento da PASS (BRASIL, 2017b). 

Desafios relacionados ao SIASS são vivenciados não apenas no âmbito do 

IFNMG. No estudo realizado por Macagi (2013) foi verbalizado pelos participantes da 

pesquisa a importância de o SIASS ser instituído como uma Unidade independente, com 

recursos próprios, de forma a adquirir autonomia de gestão, configurando uma política de 

Estado, e não de Governo, e assim poder alcançar melhor seus objetivos. 

Um ponto levantando e que já foi explanado nesta pesquisa diz respeito ao fato de 

não existir ainda uma obrigatoriedade por parte dos órgãos e instituições públicos federais 

quanto à realização do que é proposto pelo Governo Federal no que se refere às ações da 

PASS. Essa não obrigatoriedade se estende também à utilização do sistema SIAPE-Saúde 

para a alimentação de dados sobre a saúde dos servidores, inclusive sobre perícias médicas. E 

isso tem sido uma das críticas à politica, que pode ser evidenciada no seguinte relato:  

 
[...] Para você ter ideia antes do sistema, do SIAPE-saúde, o governo não tinha dado 
epidemiológico nenhum dos seus servidores, do que se afastavam, do que não se 
afastavam, porque era tudo feito numa mesinha lá com perito, e arquivava na pasta 
do servidor. Hoje tem o sistema para poder te dar, mas ainda não tem o suficiente, e 
ainda não tem a obrigatoriedade. Então se eu sou órgão e não tenho Médico, neguin 
tá pegando atestado e engavetando ainda, porque não tem obrigatoriedade ainda de 
ter o SIASS (E2). 
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Nesse sentido, observou-se que, com a implantação da PASS, do SIASS, do 

SIAPE-Sáude e com toda essa articulação política voltada para a saúde dos servidores 

públicos federais, e mesmo com todas as conquistas desses mecanismos e seu potencial, eles 

ainda apresentam diversos problemas de consolidação. Jackson Filho e Ponce (2017) 

asseveram que tanto as Unidades do SIASS quanto os órgãos de Gestão de Pessoas sofrem 

com problemas estruturais no desenvolvimento das ações da PASS, de forma que tal política, 

o SIASS e suas propostas muitas vezes não têm cumprido as finalidades para as quais foram 

criados. As impossibilidades encontradas na realização das ações que envolvem o trabalho 

dos agentes de recursos humanos fazem com que eles realizem somente aquilo que é possível.  

Martins et al. (2017), num estudo em que se analisa os atores, trajetórias e 

desafios vivenciados pela PASS, constataram que, quando da criação de tal política, houve 

um compromisso por parte do governo com o seu desenvolvimento, contudo, no decorrer do 

tempo, com as mudanças na condução da gestão, foi possível identificar uma inflexão no 

sentido de um redirecionamento das bases do modelo de saúde do trabalhador para o modelo 

mais conservador da Saúde Ocupacional, hegemônico nas relações trabalhistas no Brasil. 

Segundo Mesquita (2015), a problemática relacionada à manutenção do SIASS 

constitui uma realidade nacional, e o funcionamento adequado das Unidades do SIASS pode 

ser atribuída a diversos fatores, destacando-se a necessidade de maior investimento financeiro 

por parte da União, de apoio do Ministério do Planejamento na execução da política, de maior 

integração entre os órgãos partícipes quanto às contrapartidas previstas nos Acordos de 

Cooperação Técnica, e de maiores esforços por parte dos gestores dos órgãos e instituições. 

Para Ferreira (2014), se os empasses que afetam o bom funcionamento do SIASS não forem 

solucionados, a tendência é que ele não subsista e que os órgãos e entidades busquem novos 

caminhos e estratégias para atender às demandas referentes à saúde dos seus servidores. 

No estudo de Zanin et al. (2015), a principal crítica feita ao SIASS está 

relacionada ao processo de implementação de suas Unidades, visto que o Governo Federal 

não explicita os critérios para sua criação, dando espaço para o surgimento de uma variedade 

excessivamente heterogênea de Unidades em relação ao número de instituições participantes, 

número de servidores atendidos, bem como da natureza de cada uma delas. Os autores 

afirmam ainda que, ao considerar os objetivos estabelecidos para a criação das Unidades do 

SIASS, a atenção à saúde do servidor passa a ter um viés meramente economicista e 

administrativo. Ainda, foi ressaltado na pesquisa que a PASS encontra-se sob a coordenação e 

controle do Ministério do Planejamento e não do Ministério da Saúde ou do Ministério do 

Trabalho, os quais possuem estruturas técnicas específicas e mais adequadas para o controle 
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das condições de trabalho conforme exigido em lei. Ademais, encontra-se estabelecido que o 

Comitê Gestor deverá pautar suas ações com vistas a diminuir o tempo de ausência do 

servidor do seu ambiente de trabalho (BRASIL, 2009a), demonstrando que o foco das ações 

propostas pode estar no retorno do servidor ao trabalho e não no bem estar do trabalhador, 

revelando o retorno de uma concepção de Medicina do Trabalho produtivista, característica 

do século XIX. 

Um fato a ser observado é que, como o IFNMG ainda não desenvolve ações de 

promoção e vigilância em saúde de forma programática, sistemática, depreende-se que não 

está sendo feita de forma eficiente a utilização de dados epidemiológicos sobre saúde dos 

servidores para o planejamento e a realização de iniciativas prioritárias de saúde na 

Instituição. Segundo Bizarria e Tassigny (2013), a prevalência de uma cultura assistencialista 

fragmentada e desprovida de iniciativas de promoção à saúde e de medidas de prevenção 

dificulta a coleta, a sistematização, a análise e a disponibilização de informações individuais e 

coletivas através do SIAPE-Saúde. Tais informações devem constituir a base para a 

construção do perfil epidemiológico dos servidores e para a gestão sistemática e qualificada 

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

Ponce (2014), ao estudar o papel dos agentes de Recursos humanos na 

intermediação entre os servidores e a Unidade do SIASS, também constatou em sua pesquisa 

que os dados epidemiológicos do sistema SIAPE-Saúde não eram utilizados para a realização 

de ações mais efetivas. No estudo desenvolvido por Macagi (2013), foi observada a 

necessidade de se ampliar o fornecimento de dados sobre a saúde do servidor a partir da 

plataforma SIAPE-Saúde do SIASS, de forma a permitir uma melhor utilização de dados 

epidemiológicos e assim planejar melhor as ações de saúde voltadas para o servidor, 

direcionando as ações de promoção da saúde a partir do tratamento epidemiológico dos dados. 

Segundo Martins et al. (2017), deve-se considerar também os problemas relacionados ao 

trabalho contemporâneo, influenciados muitas vezes por modelos de gestão que perpetuam 

situações de trabalho precárias com implicações para o processo saúde-doença.  

Portanto, o registro, a sistematização e a análise dos dados por meio do sistema 

SIAPE-Saúde são práticas que devem ser adotadas com o intuito de traçar o perfil 

epidemiológico dos servidores e definir as diretrizes de atenção à saúde e segurança do 

trabalho do servidor público federal (BRASIL, 2013b).  
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5.4.3 Importantes iniciativas em promoção da saúde a serem implementadas: os exames 

médicos periódicos, a CISSP e ações programáticas em saúde mental 

 

A realização de exames médicos periódicos está prevista em vários documentos 

normativos. A Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dispõe que o servidor público federal 

será submetido a exames médicos periódicos, os quais serão feitos nos termos e condições 

definidos em regulamento. Define ainda que tais exames poderão ser realizados diretamente 

pelo órgão ou entidade ao qual o servidor encontra-se vinculado, por meio de convênio ou 

parceria com outros órgãos da administração direta, autárquica ou fundacional, por meio de 

convênios com operadoras de plano de assistência à saúde, ou através de contrato 

administrativo (BRASIL, 1990b). 

O Decreto nº 6.856, de 25 de maio de 2009, dispondo sobre a realização dos 

exames médicos periódicos pelos servidores públicos federais, estabelece que a realização de 

tais exames tem como objetivo principal a preservação da saúde dos servidores em razão dos 

riscos que existem no ambiente de trabalho e das doenças ocupacionais ou profissionais. A 

realização de tais exames deve seguir programação adotada pela administração pública 

federal, e as despesas decorrentes da realização dos exames serão custeadas pela União. Os 

dados dos exames periódicos irão compor o prontuário eletrônico para fins de vigilância 

epidemiológica e de melhoria dos processos e ambientes de trabalho, sendo assegurada a 

segurança e o sigilo das informações individuais. A referida norma define ainda que o 

servidor poderá se recusar a realizar os exames médicos períodicos, devendo tal recusa ser 

formalizada perando o órgão ou entidade (BRASIL 2009b). 

A PASS, seguindo a determinação legal, estabeleceu também a realização dos 

exames médicos periódicos pelos servidores públicos federais como forma de promover a 

saúde do servidor e de consolidar informações para traçar o perfil epidemiológico dos 

servidores federais (BRASIL, 2010a). No âmbito do IFNMG, a realização desses exames 

pelos servidores encontra-se previsto no PISQV, no PDI e no Regimento Interno da Reitoria 

(IFNMG, 2013a; IFNMG, 2013c; IFNMG, 2017). 

A realização dos exames médicos constitui uma estratégia de promoção da saúde 

dos servidores, mediante o acompanhamento periódico do estado de saúde dos indivíduos, 

bem como pelo registro dessas informações em banco de dados do SIAPE-Saúde para 

acompanhamento, monitoramento e construção do perfil epidemiológico dos servidores. 

Sobre os benefícios da realização de tais exames, têm-se os seguintes posicionamentos de 

alguns entrevistados: 



146 
 

 
[...] Você vai realizar tipo um screening na saúde de maneira periódica, você vai 
submeter nossos servidores à avaliação médica bem como de exames 
complementares [...]. Isso aí você acaba atuando de maneira muito efetiva na 
realização de diagnósticos precoces bem como fomentando novos hábitos de vida. 
Isso realmente tem um impacto muito positivo na saúde do servidor (E3). 
 
[...] Quando o trabalhador chegar na frente do Perito [...], ele tenha conhecimento 
ali, o perito, dos exames admissionais, quais foram os exames admissionais que 
você fez [...], se o cara trabalha em atividade insalubre ou não, se ele vem fazendo 
exames médicos periódicos, pra depois aí sim ele entender porque que o servidor 
está se afastando. Então, quando tudo isso estiver funcionando, os exames médicos 
periódicos, o modo de admissão também que ainda não tem, tiver implantado, vai 
facilitar e qualificar muito a perícia médica (E2). 

 

Contudo, apesar da previsão e da recomendação da realização desses exames tanto 

por parte das políticas governamentais quanto do programa de saúde institucional do IFNMG, 

tais exames não foram realizados em nenhum momento no âmbito da Instituição. Conforme 

relatado por alguns sujeitos da pesquisa, já foi disponibilizado pelo Governo Federal um 

recurso específico para realização dos exames, porém não houve interesse por parte de 

empresas no processo licitatório em razão do baixo valor a ser pago pela prestação dos 

serviços. Tal recurso acabou não sendo utilizado, deixando de ser disponibilizado no 

orçamento da Instituição nos últimos anos. 

 
[...] Esses exames médicos periódicos, eles têm muita limitação. Por exemplo, os 
exames médicos periódicos na iniciativa privada, o trabalhador é obrigado a fazer. 
Aqui não [...], o servidor ele pode recusar a fazer esse exame [...]. Já tentamos 3 
vezes, mas diante da rigidez do Decreto que regulamenta os exames as empresas não 
se interessaram em executar. As licitações deram desertas (E2). 
 
[...] O problema foi o baixo valor pago no exame periódico. A iniciativa privada não 
se sentiu seduzida, atraída pra realizar este tipo de serviço. A intenção foi muito boa, 
e como de fato era muito boa, só que os baixos valores não foram muito atrativos e 
isso que postergou e gerou toda essa morosidade na realização dos exames 
periódicos (E3). 

 

Uma das dificuldades mencionadas para a realização dos exames periódicos se 

refere às regras estabelecidas pelo Decreto que regulamenta a realização desses exames, o que 

acaba por dificultar ou impedir a contratação de empresas por licitação, conforme se verifica 

no seguinte relato: 

 
 [...] Um outro problema também que é a questão da rigidez do Decreto. A gente, 
por trabalhar numa estrutura multicampi [...], em regiões onde a questão da saúde é 
bem precária, alguns exames não têm na cidade, simplesmente não têm [...]. As 
regras da licitação nos impede. Então ou a gente licita tudo ou não licita nada, pelo 
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fato do Decreto ser isto. Então a gente tá trabalhando com o Ministério do 
Planejamento para que faça uma reformulação nesse Decreto e que torne mais 
flexível a contratação desse serviço, que é extremamente importante (E2). 

 

Araújo (2014), em sua pesquisa, corroborando os achados deste estudo no tocante 

à dificuldade em se contratar empresas para a realização dos exames médicos periódicos, 

afirma que um importante entrave reside no valor do recurso destinado para a realização 

desses exames, cujos valores de mercado têm uma variação regional, o que pode prejudicar a 

contratação das empresas para o serviço. 

Contudo, a ausência de recursos governamentais não deveria ser um óbice para a 

realização dos exames médicos periódicos. Por meio de consulta realizada na internet4, 

verificou-se que várias instituições federais de ensino realizam exames médicos periódicos em 

seus servidores, entre elas: o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), o Instituto Federal da 

Paraíba (IFPB), o Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), a Universidade Federal do 

Amapá (UNIFAP), o Instituto Federal do Tocantins (IFTO), o Instituto Federal Catarinense 

(IFC), Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), o Instituto Federal de Rondônia 

(IFRO), a Universidade Federal do Semiárido (UFERSA), a Universidade Federal da 

Fronteira Sul (UFSS), a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), e inúmeras outras.  

A utilização de outras alternativas pode ser verificada no estudo realizado por 

Macagi (2013), ao mostrar que os exames médicos periódicos na UFPR eram realizados pelo 

Serviço de Análises Clínicas do Hospital de Clínicas ou por convênio médico particular, 

segundo opção do servidor da Instituição. No caso do IFNMG, que não possui serviços de 

saúde com laboratório e infraestrutura própria, uma opção seria a realização desses exames 

através dos planos particulares de saúde, uma vez que o governo oferece o benefício da 

assistência à saúde suplementar.  

                                                        
4 Fontes (acesso em: 10 jun. 2018): 
IFSC: https://linkdigital.ifsc.edu.br/?s=M%C3%89DICOS+PERI%C3%93DICOS  
IFPB: http://www.ifpb.edu.br/servidor/todos-os-servidores/exames-medicos-periodicos 
IFTM: http://www.iftm.edu.br/dgpinfo/informativos/exames-periodicos.html 
UNIFAP: http://www2.unifap.br/drh/2017/11/08/convocacao-para-o-exames-medicos-periodicos/ 
IFTO: https://campuspalmas.ifto.edu.br/index.php/ultimas-noticias/649-ifto-inicia-realizacao-de-exames-medic 
os-periodicos 
IFC: http://www.camboriu.ifc.edu.br/blog/2015/11/11/convocacao-de-servidores-para-exames-medicos-periodi 
cos/ 
IFRS: https://dgp.ifrs.edu.br/site/conteudo/index/id/368 
IFRO: http://portal.ifro.edu.br/ultimas-noticias/2927-coleta-para-exames-periodicos-e-iniciada-pelo-camp 
us-zona-norte 
UFERSA: https://progepe.ufersa.edu.br/exames-medicos-periodicos/ 
UFSS: https://www.uffs.edu.br/institucional/reitoria/diretoria_de_comunicacao/noticias/uffs-realiza-nova-etapa-
de-exames-medicos-periodicos-para-os-servidores 
UNIFESP: http://www.unifesp.br/noticias-anteriores/item/1940-prevencao-de-riscos-a-saude-e-objetivo-do-exa 
me-medico-periodico 
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Como uma das iniciativas para a promoção da saúde do servidor no contexto da 

PASS foi estabelecido que fossem criadas no âmbito dos órgãos e instituições públicos 

federais as Comissões Internas de Saúde do Servidor Público (CISSP), a serem estabelecidas 

por locais de trabalho (BRASIL, 2010a). A criação da CISSP visa contribuir para uma gestão 

compartilhada, ampliando o espaço da autonomia, de modo que os servidores possam 

contribuir na regulação de suas atividades, negociando mudanças no ambiente e na 

organização do trabalho com a Administração, objetivando a prevenção de acidentes e de 

outros agravos à saúde. Nessa perspectiva, as CISSP’s deverão propor ações voltadas para a 

promoção da saúde e humanização no trabalho, bem como atividades que desenvolvam 

atitudes de corresponsabilidade no gerenciamento da saúde e segurança, valorizando e 

estimulando a participação dos servidores enquanto protagonistas e detentores do 

conhecimento do processo de trabalho (BRASIL, 2010a; BRASIL, 2010b). Os benefícios da 

CISSP podem ser atestados pelo seguinte trecho do relato de um entrevistado: 

 
[...] Então tá criando hoje, tem que passar pelo Colégio de Dirigentes, que é a 
Comissão Interna de Saúde do Servidor, que é a CISSP, ela vai ser criada em todos 
os campi, então ela vai ser formada por próprios servidores né, dos campi, e esses 
servidores né, vão passar informações relativas à saúde e segurança do trabalho dos 
setores de trabalho dos campus direto para Reitoria. E aqui a Diretoria de Gestão de 
Pessoas juntamente com o Núcleo de Segurança do Trabalho e com a CASQV vão 
criar ações em cima do que for relatado por essa Comissão nos campi (E4). 

 

A instituição e a manutenção do funcionamento da CISSP são de responsabilidade 

de cada órgão ou entidade do SIPEC da APF, que devem garantir infraestrutura suficiente e 

necessária para que a Comissão cumpra suas atribuições. Tal Comissão deve ser composta por 

representantes dos servidores ativos, seja qual for o vínculo de trabalho com a Administração 

Federal, e seus membros devem ser submetidos a cursos contínuos de capacitação, 

promovidos pela área de recursos humanos e proporcionados pelas equipes de vigilância e 

promoção ou pela própria CISSP (BRASIL, 2010a). 

No conjunto de papéis a serem desempenhados, cabe ao servidor participar, 

acompanhar e indicar à CISSP e/ou à equipe de vigilância e promoção as situações de risco 

nos ambientes e processos de trabalho, bem como apresentar sugestões para melhorias e 

atender às recomendações relacionadas à segurança individual e coletiva (BRASIL, 2010b). 

A implantação da CISSP no IFNMG encontra-se prevista em seus documentos 

normativos que versam sobre a saúde dos servidores. O PDI referente ao período de 2014 a 

2018 estabelece como uma das metas da Instituição implantar a CISSP, o que era pra ter 

acontecido até o ano de 2015, segundo o cronograma proposto (IFNMG, 2013a). O 
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Regimento Interno dos campi também determina a criação de Subcomissões da CISSP em 

cada campus (IFNMG, 2013b). 

Apesar da CISSP e de suas Subcomissões representarem uma importante 

iniciativa para promoção e vigilância à saúde do servidor, sua implantação ainda não 

aconteceu no âmbito do IFNMG. Conforme mencionado, no PDI 2014-2018 foi estabelecido 

como meta institucional que a CISSP fosse implantada até o ano de 2015, o que não 

aconteceu ainda. Conforme constatado através de pesquisa na internet5, diversas outras 

Instituições Federais de Ensino já tiveram experiência com a implantação da CISSP, entre as 

quais podemos citar: o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), a Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), o Instituto Federal da Bahia (IFBA), o Instituto Federal de 

Goiás (IFG), a Universidade Federal de Goiás (UFG), o Instituto Federal de Rondônia 

(IFRO), o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), o Instituto Federal Goiano (IFGoiano), o 

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), e várias outras. 

Todavia, no planejamento de ações apresentado pela CASQV para o ano de 2018, 

foi estabelecido como escopo a implantação da referida Comissão e suas Subcomissões, cujo 

processo envolverá a elaboração de uma minuta e encaminhamento à Procuradoria e aos 

órgãos superiores da Instituição para aprovação. Segundo o planejamento apresentado, após a 

criação da CISSP serão criadas suas Subcomissões nos campi. 

O estabelecimento de um programa de ações em saúde mental encontra-se 

previsto na PASS e é regulada pela Portaria nº 1.261, de 5 de maio de 2010, a qual fornece 

um conjunto de princípios, diretrizes e parâmetros para nortear a elaboração de projetos e o 

desenvolvimento de ações de atenção à saúde mental pelos órgãos e instituições do SIPEC da 

APF (BRASIL, 2010d). 

Segundo a referida norma, os procedimentos em saúde mental a serem adotados 

devem estar em conformidade com as políticas públicas de saúde mental e de saúde do 

trabalhador e deverão acontecer através da celebração de parcerias e da formação de redes em 
                                                        
5 Fontes (acesso em: 10 jun. 2018): 
IFRN: http://portal.ifrn.edu.br/servidores/saude-do-servidor/cissp/view 
UFMG: https://www.ufmg.br/prorh/pericia-e-assistencia-medica/ 
IFBA: http://portal.ifba.edu.br/dgp/cissp/conheca_a_cissp;  
IFG: http://ifg.edu.br/component/content/article/66-ifg/pro-reitorias/desenvolvimento-institucional/4028-promoc 
ao-da-saude-siasspromo-if-goiano-goias?showall=&start=7 
UFG: https://www.catalao.ufg.br/n/95203-saude-do-servidor-integrantes-de-comissao-participam-de-capacitacao 
IFRO: http://portal.ifro.edu.br/editais-ifro/eleicao/eleicoes-2017/processo-eleitoral-da-comissao-interna-de-saude 
-do-servidor-publico-cissp-ifro/8517-homologacao-do-processo-eleitoral-2/file 
IFRJ: http://portal.ifrj.edu.br/sites/default/files/IFRJ/CST/informativo_05_mar-abr_2015.pdf 
IFGOIANO: https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/comissoes-ipora.html 
IFSC: https://linkdigital.ifsc.edu.br/2018/03/09/mesa-redonda-debate-empoderamento-feminino-no-campus-tuba 
rao/ 
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um sistema integrado de referência e contrarreferência de atenção psicossocial de forma a 

propiciar a expansão de ações e serviços de saúde mental e potencializar resultados na área de 

prevenção aos agravos, de promoção à saúde, de assistência terapêutica e de reabilitação 

(BRASIL, 2010d). 

A política de saúde mental a ser desenvolvidas deve incluir ações de promoção da 

saúde a prevenção a agravos, de assistência terapêutica e de reabilitação, estabelecendo o 

atendimento por meio de equipe multiprofissional, assegurando um atendimento 

interdisciplinar e uma abordagem transdisciplinar (BRASIL, 2010d). 

Conforme constatado nesta pesquisa, o IFNMG, por meio de seus órgãos de 

saúde, precisa desenvolver ações mais consistentes e efetivas na área de saúde mental 

conforme determinado pela política governamental. O atendimento em saúde mental realizado 

na Instituição consiste no acolhimento psicológico, sem finalidade assistencial ou terapêutica. 

Ademais, são feitas algumas ações, tais como oficinas de relaxamento, palestras informativas 

abordando temas da área de saúde mental, contudo trata-se de ações pontuais, não 

sistemáticas. A CASQV conta apenas com um Psicólogo como profissional da área de saúde 

mental, não dispondo de uma equipe multiprofissional na composição do seu quadro de 

servidores. Conforme já referido nesta pesquisa, a contratação de novos servidores para 

compor a força de trabalho necessária para as ações de saúde institucionais permanece sem 

previsão. Ademais, os achados desta pesquisa demonstraram que os Transtornos Mentais e 

Comportamentais têm figurado como a maior causa de afastamentos por motivos de saúde 

entre os servidores do IFNMG, tornando premente a necessidade de ações sistemáticas e mais 

efetivas voltadas para a promoção da saúde psicoemocional dos servidores. 
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CAPÍTULO 6 – PERFIL DOS AFASTAMENTOS POR MOTIVOS DE SAÚDE NO 

IFNMG EM 2016 

 

Antes de se proceder à análise dos dados referentes aos afastamentos por motivos 

de saúde dos servidores do IFNMG ocorridos no ano de 2016, mostra-se necessário que se 

faça uma breve análise acerca do número de servidores da referida Instituição no período em 

estudo, uma vez que algumas variáveis desta pesquisa mantém relação com o referido 

quantitativo. 

 

6.1 Quantitativo de servidores no IFNMG em 2016 

 

A Tabela 3 mostra o quantitativo de servidores do IFNMG referente ao ano de 

2016, com valores especificados por sexo (masculino e feminino) e por categoria profissional 

(PEBTT e TAE). Tal quantitativo é referente ao número de provimentos de cargos ocorridos 

na Instituição no período de 01/01/2016 a 31/12/2016.  

 

Tabela 3 – Número de servidores do IFNMG em 2016 
Categoria Profissional Sexo feminino Sexo masculino Total 

PEBTT 
PEBTT efetivo 214 397 611 
PEBTT contratado 60 50 110 
Total de PEBTT 274 447 721 

TAE 304 314 618 
Total 578 761 1339 
Fonte: SIAPE. 
 

Com base em dados extraídos do sistema SIAPE e mostrados na referida Tabela, o 

IFNMG apresentou um total de 1339 servidores no ano de 2016. Deste total, 578 (43,16%) 

pertenceram ao sexo feminino e 761 (56,83%) foram do sexo masculino, revelando ter sido 

maior o número de homens em relação ao número das mulheres. Daquele total, 721 (53,84%) 

foram Professores e 618 (46,15%) foram Técnicos, demonstrando ter sido maior o número de 

Professores em relação ao de Técnicos. Ademais, no tocante à categoria dos PEBTT, a grande 

maioria dos servidores pertenceu ao quadro efetivo da Instituição. No período em estudo, os 

Professores de regime estatutário somaram um quantitativo de 611 servidores, o que 

correspondeu a um percentual de 84,74% do total de professores da Instituição. Os 

Professores contratados totalizaram 110 servidores, correspondendo a 15,25% do total de 

Professores. 
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Entre os Professores, 447 (61,99%) servidores eram do sexo masculino e 274 

(38,00%) pertenceram ao sexo feminino, evidenciando uma predominância de servidores do 

sexo masculino entre os Docentes na Instituição. Do total de servidores da categoria dos TAE, 

314 (50,80%) pertenceram ao sexo masculino e 304 (49,19%) foram do sexo feminino, 

evidenciando um equilíbrio no quantitativo entre homens e mulheres, com leve predomínio de 

homens, na classe dos Técnicos. 

Dos 578 servidores do sexo feminino, 274 (47,40%) foram Professores e 304 

(52,59%) Técnicos, evidenciando ter sido maior o número de Técnicos entre as mulheres. 

Dentre os 761 servidores do sexo masculino, 447 (58,73%) pertenceram à categoria dos 

PEBTT e 314 (41,26%) fizeram parte do grupo dos TAE, demonstrando que entre os homens 

foi maior o número de Professores no período em estudo.  

A Tabela 4 traz o quantitativo de servidores distribuídos nos 11 campi e na 

Reitoria do IFNMG em 2016.  

 

Tabela 4 – Número de servidores distribuídos por unidades de lotação do 
IFNMG em 2016 

Campus Número de servidores Percentual (%) 
Januária 255 18,59 
Salinas 236 17,21 
Reitoria 177 12,91 
Arinos 135 9,84 

Almenara 124 9,04 
Araçuaí 121 8,82 

Montes Claros 120 8,75 
Pirapora 112 8,16 

Teófilo Otoni 32 2,33 
Janaúba 26 1,89 

Diamantina 19 1,38 
Porteirinha 14 1,02 

Total 1371 100 
Fonte: SIAPE. 
 

Convém destacar que no relatório emitido pelo sistema SIAPE referente ao 

número de servidores por unidade de lotação (campus e Reitoria) o número total de servidores 

do IFNMG em 2016 foi 1371 servidores, ou seja, 32 servidores a mais do que a quantidade 

apresentada no relatório referente ao número de servidores por cargo (1339 servidores), 

conforme mostrado anteriormente na Tabela 3. Uma possível explicação para tal diferença de 

valores entre os relatórios pode ser o fato de ter havido processo de remoção interna de 

servidores no âmbito do IFNMG no ano de 2016. Como o quantitativo de servidores por 
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unidades de lotação foi analisado dos meses de janeiro a dezembro de 2016, um mesmo 

servidor pode ter sido computado mais de uma vez no referido período, sendo contado tanto 

na unidade origem quanto na unidade de destino após o processo seletivo de remoção. 

Contudo, a diferença foi relativamente pequena, e neste estudo foi adotado como número total 

de servidores do IFNMG em 2016 o quantitativo de 1339 servidores. 

 

6.2 Afastamentos por motivos de saúde no IFNMG em 2016 

 

A Tabela 5 traz dados quantitativos acerca dos afastamentos por motivos de saúde 

dos servidores do IFNMG referentes ao ano de 2016. Conforme já mencionado, tais dados se 

relacionam a três variáveis: número de afastamentos; número de servidores afastados; e 

número de dias de afastamento. 

 

Tabela 5 – Afastamentos por motivos de saúde dos servidores públicos do IFNMG em 
2016 

Número de afastamentos 150 
Número de servidores afastados 112 
Número de dias de afastamento 4310 
Fonte: SIAPE-saúde. 

 

Segundo disposto na referida Tabela, no ano de 2016 ocorreram 150 episódios de 

afastamentos por motivos de saúde de servidores do IFNMG. Os dados revelaram também 

que 112 servidores se afastaram por razões de saúde na Instituição. Como o número de 

afastamentos foi maior que o número de servidores afastados, conclui-se que um mesmo 

servidor se afastou mais de uma vez no referido período. Ademais, foi observado também um 

total de 4310 dias de afastamento por razões de saúde no período em estudo.  

Com fundamento nas recomendações do Subcomitê de Absentismo da Sociedade 

Internacional de Saúde Ocupacional e na literatura especializada, a Tabela 6 traz os dados 

levantados acerca dos indicadores de absenteísmo por doença de servidores do IFNMG 

referentes ao ano de 2016. 
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Tabela 6 – Indicadores de absenteísmo por doença no IFNMG em 2016 
Indicador Valores encontrados no IFNMG em 2016 

Frequência de Trabalhadores com Licença Médica 
(FTLM) 8,36% 

Frequência de Licenças Médicas (FLM) 11,20% 
Índice de Gravidade do Absenteísmo (IGA) 3,21 dias 
Índice de Duração do Absenteísmo (IDA) 28,73 dias 
Índice de absenteísmo por Doença (IAD) 1,22% 

Fonte: SIAPE; SIAPE-Saúde; Permanent Commission and International Association on Occupational Health 
(1973); Hensing et al. (1998). 
 

A Tabela 7 apresenta os dados que serviram de base para o cálculo dos 

indicadores sobre absenteísmo por doença no IFNMG em 2016. No cálculo dos dias úteis 

referentes ao ano de 2016 foram excluídos os dias de final de semana (sábado e domingo), 

bem como os feriados e pontos facultativos oficiais estabelecidos para o serviço público 

federal. 

 

Tabela 7 – Dados utilizados para cálculo dos indicadores de absenteísmo por doença no 
IFNMG em 2016 

Número total de servidores no período analisado 1339 
Número de episódios de afastamento no período analisado 150 
Número de dias de afastamento no período analisado 4310 
Número de servidores afastados no período analisado 112 
Número de dias úteis no período analisado 248 
Fonte: SIAPE; SIAPE-Saúde. 

 

6.2.1 Afastamentos entre PEBTT e TAE 

 

A Tabela 8 traz dados acerca do número de afastamentos, número de servidores 

afastados e número de dias de afastamento por motivos de saúde ocorridos entre Professores e 

Técnicos no IFNMG em 2016.  

 

Tabela 8 – Afastamentos entre Professores e Técnicos no IFNMG em 2016 

Categoria Número de  
Afastamentos 

Número de servidores  
afastados 

Número de dias de 
afastamento 

PEBTT 72 (48,00%) 53 (47,32%) 2424 (56,24%) 
TAE 78 (52%) 59 (52,67%) 1886 (43,75%) 
Total 150 112 4310 
Fonte: SIAPE-saúde. 

 

Os dados evidenciam que, do total de afastamentos ocorridos na Instituição no 

referido período, 72 (48,00%) ocorreram no grupo dos PEBTT, e 78 (52,00%) se deram no 
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grupo dos TAE. Do número total de servidores afastados no IFNMG em 2016 (112), 53 

(47,32%) foram Professores e 59 (52,67%) foram Técnicos. O número de PEBTT afastados 

correspondeu a 7,35% do total de PEBTT (721) e 3,95% do total de servidores do IFNMG 

(1339). O número de TAE afastados representou 9,54% do total de TAE (618) e 4,40% do 

total de servidores (1339) do IFNMG em 2016. Do total de dias de afastamentos por motivos 

de saúde de servidores do IFNMG ocorridos em 2016, o grupo dos PEBTT apresentou 2424 

(56,24%) dias de afastamentos, ao passo que a classe dos TAE se afastou por 1886 (43,75%) 

dias. Tais dados revelam uma média de 3,36 dias de afastamento por servidor na classe dos 

Professores e 3,05 dias por servidor na classe dos Técnicos. 

A Tabela 9 traz dados quantitativos sobre os afastamentos por motivos de saúde 

ocorridos na classe dos Professores e dos Técnicos especificados por sexo (masculino e 

feminino). 

 

Tabela 9 – Afastamentos de PEBTT e TAE por sexo no IFNMG em 2016 

Categoria e sexo Número de  
afastamentos 

Número de servidores  
afastados 

Número de dias de 
afastamento 

PEBTT 
PEBTT do sexo feminino 41 (56,94%) 28 (52,83%) 1720 (70,95%) 
PEBTT do sexo masculino 31 (43,05%) 25 (47,16%) 704 (29,04%) 
Total PEBTT 72 53 2424 
TAE 
TAE do sexo feminino 52 (66,66%) 39 (66,10%) 1167 (61,87%) 
TAE do sexo masculino 26 (33,33%) 20 (33,89%) 719 (38,12%) 
Total TAE 78 59 1886 
Total geral 150 112 4310 

Fonte: SIAPE-saúde. 

 

A referida Tabela revela que, do total de afastamentos ocorridos na categoria dos 

PEBTT, houve 41 afastamentos de servidores do sexo feminino, representando um percentual 

de 56,94% do total de afastamentos de PEBTT, e 31 afastamentos de servidores do sexo 

masculino, o que representa 43,05% do total de afastamentos da categoria. Do total de total de 

afastamentos ocorridos na categoria dos TAE, houve 52 afastamentos de servidores do sexo 

feminino, representando um percentual de 66,66% do total de afastamentos de TAE, e 26 

afastamentos de servidores do sexo masculino, o que representa 33,33% do total de 

afastamentos de TAE. Do total de PEBTT afastados, houve 28 servidores do sexo feminino, 

representando um percentual de 52,83% daquele total, e 25 de servidores do sexo masculino, 

o que representa 47,16% do total de PEBTT afastados. Do total de TAE afastados, houve 39 
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servidores afastados do sexo feminino, representando um percentual de 66,10% do total de 

TAE afastados, e 20 servidores afastados do sexo masculino, o que representa 33,89% 

daquele total. Do total de dias de afastamentos apresentados por servidores da categoria dos 

PEBTT, houve 1720 dias de afastamento apresentados por servidores do sexo feminino, 

representando um percentual de 70,95% daquele total, e 704 dias apresentados por servidores 

do sexo masculino, o que representa 29,04% do total referido. Do total de dias de afastamento 

apresentados pelos TAE, houve 1167 dias de afastamento apresentados por servidores do sexo 

feminino, representando um percentual de 61,87% daquele total, e 719 dias de afastamento 

apresentados por servidores do sexo masculino, o que representa 38,12% do total de dias de 

afastamentos dos TAE. 

O Quadro 16 apresenta um resumo dos achados sobre o quantitativo de 

afastamentos por razões de saúde no IFNMG em 2016, considerando-se a categoria 

profissional (Professores e Técnicos) de tais servidores. 
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Quadro 16 – Principais achados sobre o quantitativo de afastamentos por motivos de 
saúde no IFNMG em 2016 considerando-se a categoria profissional dos servidores 

Achados sobre o quantitativo de 
servidores no IFNMG em 2016 

Achados sobre afastamentos por 
motivos de saúde dos servidores no 

IFNMG em 2016 
Conclusões* 

O número de PEBTT foi 16,66% 
maior que o número de TAE. 

O número de afastamentos de TAE 
foi 8,33% maior que o número de 
afastamentos de PEBTT; o número de 
TAE afastados foi 11,32% maior que 
o número PEBTT afastados; o 
número de dias de afastamentos de 
PEBTT foi 28,52% maior que o 
número de dias de afastamentos de 
TAE. 

Os TAE afastaram-se mais do 
que os PEBTT em termos de 
número de afastamentos e 
número de servidores afastados, 
enquanto os PEBTT afastaram-
se mais do que os TAE em 
termos de número de dias de 
afastamento. 

   

No grupo dos PEBTT, o número de 
servidores de sexo masculino foi 
63,13% maior que o número de 
servidores do sexo feminino. No 
grupo dos TAE, o número de 
servidores do sexo masculino foi 
3,28% maior que o número de 
servidores do sexo feminino. 

Na categoria dos PEBTT, o número 
de afastamentos do sexo feminino foi 
32,25% maior que o do sexo 
masculino; na categoria dos TAE, o 
número de afastamentos do sexo 
feminino foi 100,00% maior que o do 
sexo masculino; na categoria dos 
PEBTT, o número de servidores 
afastados do sexo feminino foi 
12,00% maior que o do sexo 
masculino; na categoria dos TAE, o 
número de servidores afastados do 
sexo feminino foi 95,00% maior que 
o do sexo masculino; na categoria dos 
PEBTT, o número de dias de 
afastamentos do sexo feminino foi 
144,31% maior que o do sexo 
masculino; na categoria dos TAE, o 
número de dias de afastamentos do 
sexo feminino foi 62,30% maior que 
o do sexo masculino. 

Na classe dos PEBTT, as 
mulheres afastaram-se mais do 
que os homens em termos de 
número de afastamentos, 
número de servidores afastados 
e número de dias de 
afastamento. Na classe dos 
TAE, as mulheres afastaram-se 
mais do que os homens em 
termos de número de 
afastamentos, número de 
servidores afastados e número 
de dias de afastamento. 

Fonte: SIAPE; SIAPE-saúde.  
Nota:  
*As conclusões apresentadas foram baseadas na análise dos percentuais dos afastamentos (número de 
afastamentos, número de servidores afastados e número de dias de afastamento) nos grupos considerados 
(Professores, Técnicos, homens e mulheres) em relação ao total de servidores de cada grupo. 
 

6.2.2 Afastamentos entre servidores do sexo masculino e do sexo feminino 

 

A Tabela 10 informa sobre o número de afastamentos, o número de servidores 

afastados e o número de dias de afastamento por razões de saúde ocorridos entre servidores do 

sexo masculino e do sexo feminino no IFNMG em 2016. 
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Tabela 10 – Afastamentos entre os sexos no IFNMG em 2016 

Sexo Número de  
Afastamentos 

Número de servidores  
Afastados 

Número de dias de 
afastamento 

Sexo feminino 93 (62,00%) 67 (59,82%) 2887 (66,98%) 
Sexo masculino 57 (38,00%) 45 (40,17%) 1423 (33,01%) 
Total 150 112 4310 
Fonte: SIAPE-saúde. 

 

A Tabela evidencia que, do total de afastamentos ocorridos no IFNMG em 2016 

(150 afastamentos), houve um número maior de afastamentos de servidores do sexo feminino, 

com 93 afastamentos nesse grupo, representando um percentual de 62,00% daquele total. 

Entre os homens, ocorreram 57 afastamentos por motivos de saúde, o que corresponde a um 

percentual de 38,00% do número total de afastamentos. Dos 112 servidores afastados no 

IFNMG em 2016, 67 (59,82%) foram do sexo feminino, enquanto 45 (40,17%) pertenceram 

ao sexo masculino. O número de servidores afastados do sexo feminino correspondeu a um 

percentual de 11,59% do total de servidores do sexo feminino e 5,00% do total de servidores 

do IFNMG. O número de servidores afastados do sexo masculino representou um percentual 

de 5,91% do total de servidores do sexo masculino e 3,36% do total de servidores do IFNMG. 

Do total de dias de afastamento apresentados pelos servidores do IFNMG em 2016, 2887 dias 

foram apresentados por servidores do sexo feminino, correspondendo a um percentual de 

66,98% do total mencionado, ao passo que 1423 dias foram apresentados por servidores do 

sexo masculino, o que representa 33,01% daquele total. Tais dados revelam uma média de 

4,99 dias de afastamento por servidor entre as mulheres e 1,86 dias de afastamento entre os 

homens.  

A Tabela 11 traz números sobre os afastamentos por razões de saúde em 

servidores do sexo masculino e do sexo feminino, especificados por categoria profissional 

(Professores e Técnicos). 
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Tabela 11 – Afastamentos de servidores do sexo masculino e do sexo feminino por 
categoria profissional no IFNMG em 2016 

Categoria e sexo Número de  
afastamentos 

Número de servidores  
afastados 

Número de dias de 
afastamento 

Sexo Feminino 
TAE do sexo feminino 52 (55,91%) 39 (58,20%) 1167 (40,42%) 
PEBTT do sexo feminino 41 (44,08%) 28 (41,79) 1720 (59,57%) 
Total 93 67 2887 
Sexo Masculino 
TAE do sexo masculino 26 (45,61%) 20 (44,44%) 719 (50,52%) 
PEBTT do sexo masculino 31 (54,38%) 25 (55,55%) 704 (49,47%) 
Total 57 45 1423 
Total geral 150 112 4310 

Fonte: SIAPE-saúde. 

 

Segundo se observa na Tabela acima, do total de afastamentos apresentados por 

servidores do sexo feminino, a categoria dos PEBTT apresentou um quantitativo de 41 

afastamentos, representando um percentual de 44,08% do total de afastamentos do sexo 

feminino, ao passo que a categoria dos TAE apresentou 52 afastamentos, perfazendo um 

percentual de 55,91% daquele total. Do total de afastamentos ocorridos entre servidores do 

sexo masculino, a classe dos PEBTT teve 31 afastamentos, representando 54,38% daquele 

total, e a classe dos TAE apresentou 26 afastamentos, correspondendo a 45,61% dos 

afastamentos do sexo masculino. Do total de servidores afastados do sexo feminino, houve 28 

servidores afastados da classe dos PEBTT, representando um percentual de 41,79% daquele 

total, e 39 servidores afastados da categoria dos TAE, correspondendo a 58,20% do total 

mencionado. Entre os servidores do sexo masculino, a categoria dos PEBTT apresentou um 

total de 25 servidores afastados, representando um percentual de 55,55% do total de 

servidores afastados do sexo masculino, enquanto a classe dos TAE apresentou 20 servidores 

afastados, o que representou 44,44% do total referido. Do total de dias de afastamento 

apresentados pelos servidores do sexo feminino, a categoria dos PEBTT apresentou 1720 dias 

de afastamento, representando um percentual de 59,57% do total de dias de afastamento do 

sexo feminino, ao passo que a categoria dos TAE apresentou 1167 dias de afastamento, o que 

representa 40,42% daquele total. Por sua vez, do total de dias de afastamento apresentados 

pelos servidores do sexo masculino, a categoria dos PEBTT apresentou 704 dias de 

afastamento, representando um percentual de 49,47% do total de dias de afastamento do sexo 

masculino, enquanto a categoria dos TAE apresentou 719 dias de afastamento, 

correspondendo a 50,52% do total mencionado. 
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O Quadro 17 traz os principais achados sobre o quantitativo de afastamentos por 

razões de saúde no IFNMG em 2016 considerando-se o sexo (masculino e feminino) dos 

servidores. 

 

Quadro 17 – Principais achados sobre o quantitativo de afastamentos por motivos de 
saúde no IFNMG em 2016 considerando-se o sexo dos servidores  

Achados sobre o quantitativo de 
servidores no IFNMG em 2016 

Achados sobre afastamentos por 
motivos de saúde dos servidores do 

IFNMG em 2016 
Conclusões* 

O número de servidores do sexo 
masculino foi 31,66% maior que o 
número de servidores do sexo 
feminino. 

O número de afastamentos do sexo 
feminino foi 63,15% maior que o do 
sexo masculino; o número de 
servidores afastados do sexo feminino 
foi 48,88% maior que o do sexo 
masculino; o número de dias de 
afastamentos de servidores do sexo 
feminino foi 102,88% maior que o do 
sexo masculino. 

As mulheres afastaram-se mais 
do que os homens em termos de 
número de afastamentos, 
número de servidores afastados 
e número de dias de 
afastamento. 

   

No sexo feminino, o número de TAE 
foi 10,94% maior que o número de 
PEBTT. No sexo masculino, o 
número de PEBTT foi 42,35% maior 
que o número de TAE. 

No sexo feminino, o número de 
afastamentos de TAE foi 26,82% 
maior que o número de afastamentos 
de PEBTT; no sexo masculino, o 
número de afastamentos de PEBTT 
foi 19,23% maior que o número de 
afastamentos de TAE; no sexo 
feminino, o número de TAE afastados 
foi 39,28% maior que o número de 
PEBTT afastados; no sexo masculino, 
o número de PEBTT afastados foi 
25,00% maior que o número de TAE 
afastados; no sexo feminino, o 
número de dias de afastamento de 
PEBTT foi 47,38% maior que o 
número de dias de afastamento de 
TAE; no sexo masculino, o número 
de dias de afastamento de TAE foi 
2,13% maior que o número de dias de 
afastamento de PEBTT. 

No sexo feminino, os TAE 
afastaram-se mais do que os 
PEBTT em termos de número 
de afastamentos e número de 
servidores afastados, enquanto 
os PEBTT afastaram-se mais do 
que os TAE em termos de 
número de dias de afastamento. 
No sexo masculino, os TAE 
afastaram-se mais do que os 
PEBTT em termos de número 
de afastamentos, número de 
servidores afastados e número 
de dias de afastamento. 

Fonte: SIAPE; SIAPE-saúde.  
Nota:  
*As conclusões apresentadas foram baseadas na análise dos percentuais dos afastamentos (número de 
afastamentos, número de servidores afastados e número de dias de afastamento) nos grupos considerados 
(Professores, Técnicos, homens e mulheres) em relação ao total de servidores de cada grupo. 
 

6.2.3 Afastamentos por faixa etária 

 

Antes de descrevermos os dados relativos à distribuição dos afastamentos por 

faixa etária, cumpre dizer que o relatório extraído do sistema SIAPE-Saúde referente aos 

afastamentos por faixa etária apresentou o total de 154 afastamentos, sendo 4 a mais que o 

número de afastamentos gerados nos demais relatórios. Tal divergência de dados foi 
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questionada junto à CASQV, a qual não soube elucidar de forma precisa a razão de tal 

inconsistência. Como possível explicação, foi levantada a hipótese de um mesmo afastamento 

de um servidor ter sido computado mais de uma vez em razão de ter iniciado antes do seu 

aniversário e finalizado depois, de modo que o sistema considerou o mesmo afastamento em 

duas faixas de idade, caso o aniversário tenha se dado numa transição das faixas etárias 

padronizadas pelo sistema. Mas tal hipótese não foi confirmada. Portanto, como a divergência 

de dados é relativamente pequena, será considerado o valor de 154 afastamentos nas análises 

envolvendo faixa etária.  

A Tabela 12 e o Gráfico 1 trazem dados acerca do número de afastamentos e do 

percentual de afastamentos por faixa etária, respectivamente, ocorridos por razões de saúde no 

IFNMG em 2016. Importante destacar também que o sistema SIAPE-saúde, ao gerar dados 

referentes ao absenteísmo por faixa etária, traz informações somente referentes ao número de 

afastamentos. Ademais, as faixas de idade apresentadas são estabelecidas pelo próprio sistema 

SIAPE-Saúde. Apesar do relatório gerado incluir a faixa etária de 14 a 18 anos, o Estatuto do 

servidor público civil federal estabelece como requisito para o ingresso em cargo público a 

idade mínima de 18 anos (BRASIL, 1990b). 

 

Tabela 12 – Afastamentos por faixa etária no IFNMG em 2016 

Faixa Etária Número de afastamentos Percentual (%) 

14 a 18 0 0 
19 a 21 0 0 
22 a 25 0 0 
26 a 30 19 12,33 
31 a 35 40 25,97 
36 a 40 40 25,97 
41 a 50 30 19,48 
51 a 60 14 9,09 

> 60 11 7,14 
Total 154 100 

Fonte: SIAPE-saúde. 
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Gráfico 1 – Percentual de afastamentos por faixa etária no IFNMG em 2016 

 
Fonte: SIAPE-saúde. 

 

Pela análise da Tabela e do Gráfico referidos, percebe-se que o maior percentual 

de afastamentos ocorreu nas faixas de 31 a 35 anos (25,97%) e de 36 a 40 anos (25,97%), 

respondendo ambas as faixas juntas por 51,94% dos afastamentos ocorridos. Percebe-se o 

início da ocorrência de afastamentos na faixa de 26 a 30 anos, respondendo tal faixa por 

12,33% dos afastamentos, ocorrendo um aumento no quantitativo dos afastamentos nas faixas 

de 31 a 35 anos e de 36 a 40 anos, cada uma dessas faixas respondendo por 25,97% dos 

afastamentos. Posteriormente, é verificado um decréscimo no número de afastamentos na 

faixa etária de 41 a 50 anos (19,48% dos afastamentos), seguida pela faixa de 51 a 60 anos 

(9,09% dos afastamentos), e por fim a faixa de maiores de 60 anos (7,14% dos afastamentos). 

Com base em dados do sistema SIAPE, o Gráfico 2 informa os percentuais de 

servidores do IFNMG distribuídos por faixa etária referentes a dezembro de 2016.  
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Gráfico 2 – Percentual de servidores por faixa etária no IFNMG em 2016 

 
Fonte: SIAPE. 

 

Pelo que se percebe, a faixa etária com maior número de servidores foi a faixa de 

31 a 40 anos, respondendo por 48,05% do total de servidores da Instituição naquela época. 

Em seguida, em ordem decrescente, aparecem as faixas de 41 a 50 anos (21,67%), a faixa de 

até 30 anos (18,44%), a faixa de 51 a 60 anos (9,94%), e por fim a faixa acima de 60 anos 

(1,98%). Portanto, o perfil do número de afastamentos dos servidores por faixa etária se 

mostra coerente com o quantitativo de servidores na Instituição em cada faixa no período 

estudado, de modo que o número maior de episódios de afastamentos na faixa de 31 a 40 anos 

pode ser justificado pela existência de um número maior de servidores na referida faixa no 

período em estudo em relação às demais faixas. 

A Tabela 13, bem como o Gráfico 3, trazem informações acerca dos afastamentos 

por faixa etária entre servidores do sexo masculino e do sexo feminino ocorridos no IFNMG 

referentes ao ano de 2016. 
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Tabela 13 – Número de afastamentos por faixa etária entre os sexos no IFNMG em 2016 

Faixa Etária Sexo feminino Sexo masculino 

14 a 18 0 (0%) 0 (0%) 
19 a 21 0 (0%) 0 (0%) 
22 a 25 0 (0%) 0 (0%) 
26 a 30 13 (13,68%) 6 (10,16%) 
31 a 35 31 (32,63%) 9 (15,25%) 
36 a 40 28 (29,47%) 12 (20,33%) 
41 a 50 13 (13,68%) 17 (28,81%) 
51 a 60 4 (4,21%) 10 (16,94%) 

> 60 6 (6,31%) 5 (8,47%) 
Total 95 (100%) 59 (100%) 

Fonte: SIAPE-saúde. 

 

Gráfico 3 – Número de afastamentos por faixa etária entre os sexos no IFNMG em 2016 

 
Fonte: SIAPE-saúde. 

 

Conforme dados da Tabela 13, entre os servidores do sexo feminino, observou-se 

a ocorrência de afastamentos a partir da faixa de 26 a 30 anos (13,68% dos afastamentos), 

ocorrendo posteriormente uma elevação no número de afastamentos na faixa de idade de 31 a 

35 anos (32,63% dos afastamentos), seguida pela faixa de 36 a 40 anos (29,47% dos 

afastamentos). Em seguida ocorre um decréscimo no número de afastamentos na faixa etária 
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de 41 a 50 anos (13,68% dos afastamentos), seguida pela faixa de 51 a 60 anos (4,21% dos 

afastamentos), e por fim a faixa de maiores de 60 anos (6,31% dos afastamentos). 

No sexo masculino também nota-se a ocorrência de afastamentos a partir da faixa 

de 26 a 30 anos, a qual respondeu por 10,16% dos afastamentos, ocorrendo um aumento 

progressivo do número de afastamentos nas próximas faixas de idade, com a faixa de 31 a 35 

sendo responsável por 15,25% dos afastamentos, a faixa de 36 a 40 anos respondendo por 

20,33% dos afastamentos, com pico máximo na faixa de 41 a 50 anos respondendo por 

28,81% dos afastamentos. Em seguida observa-se um decréscimo progressivo no número de 

afastamentos, com a faixa de 51 a 60 sendo responsável por 16,94% dos afastamentos, e por 

fim a faixa acima de 60 anos, que respondeu por 8,47% dos afastamentos. 

Um fato observado, que pode ser evidenciado a partir da análise do Gráfico 3 é 

que nas faixas de idade até 40 anos houve um número maior de afastamentos entre as 

mulheres, ao passo que nas faixas a partir de 41 anos o número de afastamentos foi maior 

entre os homens. 

 

6.2.4 Afastamentos por unidade de lotação 

 

Para fins desta pesquisa, foi considerado como unidade de lotação cada campus e 

a Reitoria do IFNMG. A Tabela 14 apresenta dados acerca dos afastamentos por motivos de 

saúde em cada campus e na Reitoria no IFNMG em 2016. 

 

Tabela 14 – Afastamentos por campus e Reitoria no IFNMG em 2016 

Local Número de  
Afastamentos 

 Número de servidores  
afastados 

Número de dias de 
afastamento 

Reitoria 27 (18,00%) 19 (16,96%) 416 (9,65%) 

Januária 23 (15,33%) 19 (16,96%) 810 (18,79%) 

Salinas 22 (14,66%) 19 (16,96%) 856 (19,86%) 

Pirapora 21 (14,00%) 13 (11,60%) 683 (15,84%) 

Arinos 20 (13,33%) 15 (13,39%) 463 (10,74%) 

Montes Claros 20 (13,33%) 16 (14,28%) 400 (9,28%) 

Araçuaí 8 (5,33%) 5 (4,46%) 221 (5,12%) 

Almenara 7 (4,66%) 4 (3,57%) 420 (9,74%) 

Diamantina 1 (0,66%) 1 (0,89%) 30 (0,69%) 

Porteirinha 1 (0,66%) 1 (0,89%) 11 (0,25%) 

Janaúba 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Teófilo Otoni 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Total 150 112 4310 
Fonte: SIAPE-saúde. 



166 
 

Conforme evidenciado na Tabela acima, no período em estudo verificou-se uma 

incidência maior de episódios de afastamentos na Reitoria, a qual apresentou um quantitativo 

de 27 afastamentos, o que corresponde a 18,00% do total de afastamentos ocorridos (150). Em 

seguida, em ordem decrescente de número de afastamentos, têm-se os seguintes campi: 

Januária, com 23 afastamentos (15,33%); Salinas, com 22 afastamentos (14,66%); Pirapora, 

apresentando 21 afastamentos (14,00%); Arinos e Montes Claros, com 20 afastamentos 

(13,33%) cada um; Araçuaí, com 8 afastamentos (5,33%); Almenara, que teve 7 afastamentos 

(4,66%); Diamantina e Porteirinha, ambos os campi com apenas 1 afastamento cada (0,66%). 

Os campi Janaúba e Teófilo Otoni não tiveram afastamentos no período estudado. 

Dos 112 servidores afastados no IFNMG em 2016, tem-se em ordem decrescente 

de número de servidores afastados: Reitoria, Januária e Salinas, com 19 (16,96%) servidores 

afastados cada uma dessas unidades; Montes Claros, com 16 (14,28%) servidores afastados; 

Arinos, com 15 (13,39%) servidores afastados; Pirapora, com 13 (11,60%) servidores 

afastados; Araçuaí, com 5 (4,46%) servidores afastados; Almenara, com 4 (3,57%) servidores 

afastados; Diamantina e Porteirinha, ambos os campi com apenas 1 (0,89%) servidor 

afastado; os campi Janaúba e Teófilo Otoni não tiveram servidores afastados no período 

estudado.  

Verificou-se que os campi cujos servidores apresentaram um número maior de 

dias de afastamento foram: Salinas, com 856 dias de afastamento (19,86%); Januária, com 

810 dias de afastamento (18,79%); e Pirapora, apresentando 683 dias de afastamento 

(15,84%). Em seguida, tem-se em ordem decrescente de número de dias de afastamento: 

Arinos, com 463 (10,74%) dias de afastamento; Almenara, com 420 (9,74%) dias de 

afastamento; Reitoria, com 416 (9,65%) dias de afastamento; Montes Claros, com 400 

(9,28%) dias e afastamento; Araçuaí, com 221 (5,12%) dias de afastamento; Diamantina, com 

30 (0,69%) dias de afastamento; e Porteirinha, com 11 (0,25%) dias de afastamento; os campi 

Janaúba e Teófilo Otoni não apresentaram dados quanto a dias de afastamento, uma vez que 

não tiveram servidores afastados no período em estudo.  

A Tabela 15 informa o percentual de servidores afastados por unidade de lotação 

(campus e Reitoria) em relação ao número total de servidores de cada uma das unidades do 

IFNMG em 2016, bem como apresenta a média do número de dias de afastamento por 

servidor em cada unidade da Instituição no referido período. 
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Tabela 15 – Percentual de servidores afastados e número de dias de afastamento por 
servidor em cada unidade de lotação no IFNMG em 2016 

Percentual de servidores afastados em cada unidade de 
lotação 

Média do número de dias de afastamento por 
servidor em cada unidade de lotação 

Unidade Percentual (%) Unidade Média 
Montes Claros 13,33 Pirapora 6,09 

Pirapora 11,60 Salinas 3,62 
Arinos 11,11 Arinos 3,42 

Reitoria 10,73 Almenara 3,38 
Salinas 8,05 Montes Claros 3,33 
Januária 7,45 Januária 3,17 

Porteirinha 7,14 Reitoria 2,35 
Diamantina 5,26 Araçuaí 1,82 

Araçuaí 4,13 Diamantina 1,57 
Almenara 3,22 Porteirinha 0,78 
Janaúba 0 Janaúba 0 

Teófilo Otoni 0 Teófilo Otoni 0 
Fonte: SIAPE-saúde. 

 
Ao analisar o percentual de servidores afastados de cada unidade de lotação em 

relação ao total de servidores de cada um desses locais, verificou-se que as unidades que 

apresentaram o maior percentual de servidores afastados foram o campus Montes Claros 

(13,33%), o campus Pirapora (11,60%), o campus Arinos (11,11%) e a Reitoria (10,73%). 

Analisando a relação entre o número de dias de afastamento de cada unidade de lotação pelo 

número total de servidores de cada uma delas, verificou-se que a unidade que apresentou o 

maior número de dias de afastamento por servidor foi o campus Pirapora (média de 6 dias). 

 

6.2.5 Afastamentos por grupos de CID6 

 

Antes de procedermos à análise, cumpre destacar que, no relatório gerado pelo 

sistema SIAPE-Saúde referente aos afastamentos por grupos de CID, o número de servidores 

afastados correspondeu a 142 servidores, diferente do quantitativo dos demais relatórios, que 

foi de 112 servidores, revelando uma diferença numérica significativa de 30 servidores. 

Segundo informação do Coordenador da CASQV, o motivo de tal inconsistência não é sabido 

e não houve esclarecimentos do Ministério do Planejamento a esse respeito. Por isso, optamos 

                                                        
6 Segundo já mencionado, cada Grupo de CID corresponde a um grupo de doenças e problemas relacionados à 
saúde dos indivíduos, englobando um conjunto de diagnósticos específicos mundialmente padronizados e 
sistematizados conforme o CID-10. 
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por não utilizar tal variável na análise referente aos afastamentos por grupos de CID nesta 

pesquisa. 

A Tabela 16 traz dados quantitativos acerca dos afastamentos por Grupos de CID 

ocorridos no IFNMG no ano de 2016. 

 

Tabela 16 – Afastamentos por Grupos de CID no IFNMG em 2016 

Grupos de CID Número de  
Afastamentos 

Número de dias de afastamentos 

CID F00-F99 35 (23,33%) 911 (21,13%) 
CID M00-M99 18 (12,00%) 350 (8,12%) 
CID O00-O99 14 (9,33%) 457 (10,60%) 
CID S00-T98 13 (8,66%) 502 (11,64%) 
CID I00-I99 12 (8,00%) 439 (10,18%) 
CID Z00-Z99 10 (6,66%) 468 (10,85%) 
CID H00-H59 8 (5,33%) 126 (2,92%) 
CID N00-N99 8 (5,33%) 248 (5,75%) 
CID H60-H95 6 (4,00%) 126 (2,92%) 
CID K00-K93 6 (4,00%) 175 (4,06%) 
CID R00-R99 6 (4,00%) 116 (2,69%) 
CID A00-B99 5 (3,33%) 68 (1,57%) 
CID J00-J99 3 (2,00%) 22 (0,51%) 
CID C00-D48 2 (1,33%) 240 (5,56%) 
CID E00-E90 2 (1,33%) 90 (2,08%) 
CID G00-G99 1 (1,33%) 10 (0,23%) 
CID L00-L99 1 (1,33%) 2 (0,04%) 
CID D50-D89 0 (0%) 0 (0%) 
CID P00-P96 0 (0%) 0 (0%) 
CID Q00-Q99 0 (0%) 0 (0%) 
CID V01-Y98 0 (0%) 0 (0%) 
CID U00-U99 0 (0%) 0 (0%) 
Total 150 4310 
Fonte: SIAPE-saúde. 
Nota:  
A00-B99: Algumas doenças infecciosas e parasitárias; C00-D48: Neoplasmas (tumores); D50-D89: Doenças do 
sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns transtornos imunitários; E00-E90: Doenças endócrinas, 
nutricionais e metabólicas; F00-F99: Transtornos mentais e comportamentais; G00-G99: Doenças do sistema 
nervoso; H00-H59: Doenças do olho e anexos; H60-H95: Doenças do ouvido e da apófise mastoide; I00-I99: 
Doenças do aparelho circulatório; J00-J99: Doenças do aparelho respiratório; K00-K93: Doenças do aparelho 
digestivo; L00-L99: Doenças da pele e do tecido subcutâneo; M00-M99: Doenças do sistema osteomuscular e 
do tecido conjuntivo; N00-N99: Doenças do aparelho geniturinário; O00-O99: Gravidez, parto e puerpério; P00-
P96: Algumas afecções originadas no período perinatal; Q00-Q99: Malformações congênitas, deformidades e 
anomalias cromossômicas; R00-R99: Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, 
não classificados em outra parte; S00-T98: Lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas 
externas; V01-Y98: Causas externas de morbidade e de mortalidade; Z00-Z99: Fatores que influenciam o estado 
de saúde e o contato com os serviços de saúde; U00-U99: Códigos para propósitos especiais. 
 

Conforme evidenciado na Tabela acima, o Grupo de CID que foi responsável pelo 

número maior de afastamentos e de dias de afastamentos no IFNMG em 2016 foi o Grupo 
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F00-F99 (Transtornos Mentais e Comportamentais). Dos 150 afastamentos que ocorreram na 

Instituição no referido período, 35 (23,33%) corresponderam a afastamentos motivados pelo 

referido Grupo, que também foi responsável por um total de 911 dias de afastamento, o que 

correspondeu a 21,13% do total de dias de afastamento (4310 dias). 

 

6.2.5.1 Afastamentos por grupos de CID entre os sexos 

 

A Tabela 17 apresenta informações sobre o quantitativo de afastamentos por 

Grupos de CID ocorridos em servidores do sexo masculino e do sexo feminino no IFNMG em 

2016. 
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Tabela 17 – Afastamentos por Grupos de CID entre os sexos no IFNMG em 2016 

Grupos de CID Número de  
afastamentos 

Número de dias de 
afastamento 

Número de  
afastamentos 

Número de dias de 
afastamento 

 Sexo Feminino Sexo Masculino 
CID F00-F99 25 (26,88%) 663 (22,97%) 10 (17,54%) 248 (17,43%) 
CID M00-M99 9 (9,67%) 194 (6,72%) 9 (15,78%) 156 (10,96%) 
CID O00-O99 14 (15,05%) 457 (15,83%) - - 
CID S00-T98 8 (8,60%) 316 (10,95%) 5 (8,77%) 186 (13,07%) 
CID I00-I99 8 (8,60%) 191 (6,62%) 4 (7,01%) 248 (17,43%) 
CID Z00-Z99 8 (8,60%) 444 (15,38%) 2 (3,50%) 24 (1,69%) 
CID H00-H59 3 (3,22%) 30 (1,04%) 5 (8,77%) 96 (6,75%) 
CID N00-N99 5 (5,37%) 182 (6,30%) 3 (5,26%) 66 (4,64%) 
CID H60-H95 3 (3,22%) 81 (2,81%) 3 (5,26%) 5 (0,35%) 
CID K00-K93 -  6 (10,52%) 175 (12,30%) 
CID R00-R99 4 (4,40%) 102 (3,53%) 2 (3,50%) 14 (0,98%) 
CID A00-B99 1 (1,07%) 10 (0,35%) 4 (7,01%) 58 (4,08%) 
CID J00-J99 (1,07%) 5 (0,17%) 2 (3,50%) 17 (1,19%) 
CID C00-D48 (1,07%) 120 (4,16%) 1 (1,75%) 120 (8,43%) 
CID E00-E90 2 (2,15%) 90 (3,12%) - - 
CID G00-G99 - - 1 (1,75%) 10 (0,70%) 
CID L00-L99 (1,07%) 2 (0,07%) - - 
CID D50-D89 - - - - 
CID P00-P96 - - - - 
CID Q00-Q99 - - - - 
CID V01-Y98 - - - - 
CID U00-U99 - - - - 

Total 93 2887 57 1423 
Fonte: SIAPE-saúde. 
Nota:  
A00-B99: Algumas doenças infecciosas e parasitárias; C00-D48: Neoplasmas (tumores); D50-D89: Doenças do 
sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns transtornos imunitários; E00-E90: Doenças endócrinas, 
nutricionais e metabólicas; F00-F99: Transtornos mentais e comportamentais; G00-G99: Doenças do sistema 
nervoso; H00-H59: Doenças do olho e anexos; H60-H95: Doenças do ouvido e da apófise mastoide; I00-I99: 
Doenças do aparelho circulatório; J00-J99: Doenças do aparelho respiratório; K00-K93: Doenças do aparelho 
digestivo; L00-L99: Doenças da pele e do tecido subcutâneo; M00-M99: Doenças do sistema osteomuscular e 
do tecido conjuntivo; N00-N99: Doenças do aparelho geniturinário; O00-O99: Gravidez, parto e puerpério; P00-
P96: Algumas afecções originadas no período perinatal; Q00-Q99: Malformações congênitas, deformidades e 
anomalias cromossômicas; R00-R99: Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, 
não classificados em outra parte; S00-T98: Lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas 
externas; V01-Y98: Causas externas de morbidade e de mortalidade; Z00-Z99: Fatores que influenciam o estado 
de saúde e o contato com os serviços de saúde; U00-U99: Códigos para propósitos especiais. 
 

Os dados da Tabela apontam que em ambos os sexos foram maiores o número de 

afastamentos e o número de dias de afastamentos causados por Transtornos Mentais e 

Comportamentais quando comparado às demais causas. Conforme se percebe também, a 

maioria dos Grupos de CID teve um número maior tanto de afastamentos quanto de dias de 

afastamentos na classe feminina de servidores. Constata-se também que os Transtornos 

Mentais e Comportamentais tiveram uma maior incidência no sexo feminino, o qual 
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apresentou 25 afastamentos (71,42%), ao passo que o sexo masculino apresentou 10 

afastamentos (28,57%).  Ademais, dos 911 dias de afastamentos motivados por doenças do 

Grupo F00-F99, os servidores do sexo feminino apresentaram 663 dias de afastamento, o que 

correspondeu a 72,77% do total referido. O sexo masculino, por sua vez, apresentou 248 dias 

de afastamentos, correspondendo a 27,22% do total mencionado. 

 

6.2.5.2 Afastamentos por Grupos de CID entre PEBTT e TAE 

 

A Tabela 18 informa sobre o número de afastamentos por Grupos de CID 

ocorridos no grupo dos Professores e no dos Técnicos no IFNMG em 2016.  
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Tabela 18 – Número de afastamentos por Grupos de CID entre PEBTT e TAE no 
IFNMG em 2016 

Grupos de CID PEBTT TAE 
CID F00-F99 17 (23,61%) 18 (23,07%) 
CID M00-M99 12 (16,66%) 6 (7,69%) 
CID O00-O99 11 (15,27%) 3 (3,84%) 
CID S00-T98 5 (6,94%) 8 (10,25%) 
CID I00-I99 4 (5,55%) 8 (10,25%) 
CID Z00-Z99 5 (6,94%) 5 (6,41%) 
CID H00-H59 3 (4,16%) 5 (6,41%) 
CID N00-N99 4 (5,55%) 4 (5,12%) 
CID H60-H95 1 (1,38%) 5 (6,41%) 
CID K00-K93 5 (6,94%) 1 (1,28%) 
CID R00-R99 2 (2,77%) 4 (5,12%) 
CID A00-B99 1 (1,38%) 4 (5,12%) 
CID J00-J99 1 (1,38%) 2 (2,56%) 
CID C00-D48 - 2 (2,56%) 
CID E00-E90 1 (1,38%) 1 (1,28%) 
CID G00-G99 - 1 (1,28%) 
CID L00-L99 - 1 (1,28%) 
CID D50-D89 - - 
CID P00-P96 - - 
CID Q00-Q99 - - 
CID V01-Y98 - - 
CID U00-U99 - - 

Total 72 78 
Fonte: SIAPE-saúde. 
Nota:  
A00-B99: Algumas doenças infecciosas e parasitárias; C00-D48: Neoplasmas (tumores); D50-D89: Doenças do 
sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns transtornos imunitários; E00-E90: Doenças endócrinas, 
nutricionais e metabólicas; F00-F99: Transtornos mentais e comportamentais; G00-G99: Doenças do sistema 
nervoso; H00-H59: Doenças do olho e anexos; H60-H95: Doenças do ouvido e da apófise mastoide; I00-I99: 
Doenças do aparelho circulatório; J00-J99: Doenças do aparelho respiratório; K00-K93: Doenças do aparelho 
digestivo; L00-L99: Doenças da pele e do tecido subcutâneo; M00-M99: Doenças do sistema osteomuscular e 
do tecido conjuntivo; N00-N99: Doenças do aparelho geniturinário; O00-O99: Gravidez, parto e puerpério; P00-
P96: Algumas afecções originadas no período perinatal; Q00-Q99: Malformações congênitas, deformidades e 
anomalias cromossômicas; R00-R99: Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, 
não classificados em outra parte; S00-T98: Lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas 
externas; V01-Y98: Causas externas de morbidade e de mortalidade; Z00-Z99: Fatores que influenciam o estado 
de saúde e o contato com os serviços de saúde; U00-U99: Códigos para propósitos especiais. 

 

Os dados da Tabela revelam que em ambas as categorias houve um maior número 

de afastamentos por Transtornos Mentais e Comportamentais (CID F00-F99) em relação aos 

demais Grupos de CID. Do total de afastamentos motivados pelo referido Grupo, a classe dos 

Professores foi responsável por 17 afastamentos, perfazendo um percentual de 48,57% 

daquele total. Os Técnicos, por seu turno, apresentaram 18 afastamentos, o que representou 

51,42% do total de afastamentos de referido Grupo. 
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Quanto ao total de dias de afastamento motivados por doenças do Grupo F00-F99, 

a classe dos Professores foi responsável por 544 dias de afastamento, perfazendo um 

percentual de 59,71% daquele total. Os Técnicos, por sua vez, apresentaram 367 dias de 

afastamento, o que representou 40,28% do total de dias de afastamento de referido Grupo. 

O Quadro 18 mostra os principais achados acerca dos afastamentos dos servidores 

em razão de Transtornos Mentais e Comportamentais no IFNMG em 2016 considerando-se ao 

sexo (masculino e feminino) e a categoria profissional (Professores e Técnicos) dos 

servidores. 

 

Quadro 18 – Principais achados sobre o absenteísmo por Transtornos Mentais e 
Comportamentais no IFNMG em 2016 considerando-se o sexo e a categoria profissional 

dos servidores 

Achados sobre quantitativo de 
servidores no IFNMG em 2016 

Achados sobre os afastamentos por 
Transtornos Mentais e 

Comportamentais dos servidores 
no IFNMG em 2016 

Conclusões* 

O número de servidores do sexo 
masculino foi 31,66% maior que o 
número de servidores do sexo 
feminino. 

O número de afastamentos por 
Transtornos Mentais e 
Comportamentais do sexo feminino 
foi 150,00% maior que o do sexo 
masculino; o número de dias de 
afastamento por Transtornos Mentais 
e Comportamentais do sexo feminino 
foi 167,33% maior que o do sexo 
masculino. 

As mulheres afastaram-se mais 
do que os homens em termos de 
número de afastamentos e 
número de dias de afastamento 
motivados por Transtornos 
Mentais e Comportamentais. 

   

O número de PEBTT foi 16,66% 
maior que o número de TAE. 

O número de afastamentos de TAE 
por Transtornos Mentais e 
Comportamentais foi 5,88% maior 
que o de PEBTT; o número de dias de 
afastamento de PEBTT por 
Transtornos Mentais e 
Comportamentais foi 48,22% maior 
que o de TAE. 

Os TAE afastaram-se mais do 
que os PEBTT em termos de 
número de afastamentos 
motivados por Transtornos 
Mentais e Comportamentais. Os 
PEBTT afastaram-se mais do 
que os TAE em termos de 
número de dias de afastamento 
motivados por Transtornos 
Mentais e Comportamentais. 

Fonte: SIAPE; SIAPE-saúde.  
Nota:  
*As conclusões apresentadas foram baseadas na análise dos percentuais dos afastamentos (número de 
afastamentos e número de dias de afastamento) nos grupos considerados (Professores, Técnicos, homens e 
mulheres) em relação ao total de servidores de cada grupo. 
 

6.3 Discussão dos resultados 

 

Os números apresentados no presente Capítulo permitiram evidenciar as 

características dos afastamentos por motivos de saúde dos servidores do IFNMG referentes ao 

ano de 2016. Conforme já mostrado nesta pesquisa, do total de servidores que a Instituição 
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apresentou no ano de 2016 (1339), 112 servidores se afastaram por razões de saúde, o que 

representou uma FTLM de 8,36%. Percentual semelhante foi encontrado no estudo 

desenvolvido por Silva (2010), que, ao analisar o perfil dos afastamentos de longa duração 

por motivo de doença em trabalhadores de uma Instituição Federal de Ensino Superior da 

Bahia, constatou que 8% do total de servidores da Instituição foram licenciados no período de 

janeiro a dezembro de 2006.  

Entretanto, outras pesquisas demonstraram valores diferentes. Magalhães (2017), 

num estudo que objetivou conhecer os indicadores de saúde do trabalhador no contexto da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), constatou que os servidores 

licenciados em razão de doença representaram um percentual de 24% em relação ao número 

total de servidores da referida Universidade no período em estudo. Na pesquisa realizada por 

Mesquita (2015), o número de servidores afastados por motivos de saúde da UFT no período 

de 01/042013 a 01/04/2014 correspondeu a 12,19% do total de servidores, sendo que no 

período de 02/04/14 a 02/04/2015 esse percentual foi de 12,87%. Num estudo em que foram 

pesquisadas as taxas de afastamento do trabalho em razão de problemas de saúde de 

servidores públicos das Secretarias de Estado da Saúde (SES) e da Administração (SEA) do 

Estado de Santa Catarina, Cunha (2007) encontrou um percentual de 11,53% de servidores 

afastados na SEA e de 18,32% de servidores afastados na SES, em relação ao total de 

servidores em cada órgão. 

Ainda, no estudo desenvolvido por Vivolo (2014), em que foram analisados os 

afastamentos decorrentes de problemas de saúde dos servidores estatutários da Coordenadoria 

de Serviços de Saúde (CSS) da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo no ano de 2011, 

verificou-se um percentual de 18,91% de servidores afastados em relação ao total de 

servidores no período. Primo, Pinheiro e Sakurai (2010), em sua pesquisa, detectaram que 

53% do total dos trabalhadores de uma Instituição Hospitalar Universitária foram licenciados 

em razão de doença no período em estudo (2006). Ao analisar características de absenteísmo 

por doenças entre os trabalhadores do Nível Central da Secretaria de Estado de Saúde de Mato 

Grosso (SES/MT), Pawlina, Campos e Ribeiro (2009) constataram que, em 2005, 17,69% do 

total de trabalhadores lotados no referido órgão tiveram licenças registradas, e, em 2016, o 

percentual referente a tais licenças foi de 23%. Santos e Matos (2010), ao estudar as licenças 

para tratamento de saúde concedidas a servidores da Prefeitura de Porto Alegre (RS), 

verificaram que, em 2004, 13,91% do total de servidores obtiveram licença por razões de 

saúde, e, em 2005, esse percentual foi de 12,17%. 
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Nesta pesquisa foi verificado também que os servidores afastados foram 

responsáveis por um total de 4310 dias de afastamento por razões de saúde no período em 

estudo, constatando-se assim um IGA de 3,21 dias, sendo tal índice inferior aos encontrados 

em outras pesquisas envolvendo a temática. No estudo de Magalhães (2017), foi encontrado 

uma média 7,08 dias de afastamento do trabalho por servidor da UFRN referente ao ano de 

2015. No estudo de Leão et. al. (2015), que objetivou analisar o absenteísmo por doença no 

serviço público municipal de Goiânia, verificou-se uma média de 9,1 dias de ausência por 

doença para cada servidor. Silva e Marziale (2000), em sua pesquisa, ao analisarem o 

absenteísmo por motivo de doença entre trabalhadores da área de enfermagem em um 

Hospital Universitário brasileiro, encontraram uma média de 7,5 dias de ausência por 

servidor. Na pesquisa, ao incluir as ausências por acidentes de trabalho, constatou-se uma 

média de 9,0 dias de afastamento por servidor. Bastos, Saraiva e Saraiva (2016), ao 

analisarem o absenteísmo por doença entre servidores públicos da Prefeitura de Vitória, 

acharam uma média de 11,8 dias de trabalho perdidos para cada servidor. Santos e Mattos 

(2010), em seu estudo, constataram um valor de 9,3 dias de absenteísmo por motivos de 

doença por servidor no município de Porto Alegre, em 2005. Pawlina, Campos e Ribeiro 

(2009), ao analisarem as características do absenteísmo entre trabalhadores do Nível Central 

da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, detectaram 12 dias de afastamentos por 

trabalhador no ano de 2005 e 15 dias de afastamento por trabalhador no ano de 2016. Primo, 

Pinheiro e Sakurai (2010), ao pesquisar o absenteísmo por doença em trabalhadores de uma 

Organização Hospitalar pública e universitária, encontraram 12,5 dias perdidos por cada 

trabalhador no período em estudo. 

Portanto, percebe-se que os dados encontrados nesta pesquisa referentes aos 

indicadores de absenteísmo por doença no IFNMG se mostraram diferentes dos achados de 

outros estudos, inclusive a maioria dos valores encontrados no IFNMG referentes a tais 

indicadores foram menores do que aqueles constatados em outras pesquisas, conforme 

apresentado no Quadro 19. 
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Quadro 19 – Dados sobre indicadores de absenteísmo por doença encontrados em 
algumas pesquisas  

Autor da 
pesquisa 

Universo 
pesquisado 

Período de 
referência 

dos 
indicadores 

FTLM FLM IGA IDA IAD 

Próprio autor 
(2018) 

 Servidores do 
IFNMG 2016 8,36% 11,20% 3,21 dias 28,73 dias 1,29% 

Silva (2010) 

 Servidores de uma 
Instituição Federal 
de Ensino Superior 

da Bahia 

2006 8% - 8,1 dias 33,5 dias 2,20% 

Mesquita 
(2015) 

Servidores 
públicos da 

Universidade 
Federal do 
Tocantins 

02/04/2014 a 
02/04/2015  12,87% - - - - 

Magalhães 
(2017) 

Servidores 
públicos da 

Universidade 
Federal do Rio 

Grande do Norte 

2015 24% 48% 7,08 dias 14,69 dias - 

Vivolo 
(2014) 

Servidores 
estatutários da 

Coordenadoria de 
Serviços de Saúde 
da Secretaria de 
Estado de Saúde 

de São Paulo 

2011 18,91% - - - 3,14% 

Cunha (2007) 

Servidores 
públicos da 

Secretarias de 
Estado da Saúde 

(SES) e da 
Administração 

(SEA) 

2005 

11,53% 
(SEA) e 
18,32% 
(SES) 

- - - - 

Primo, 
Pinheiro e 

Sakurai 
(2010) 

Trabalhadores de 
uma Instituição 

Hospitalar 
Universitária 

2006 53% - 12,5 dias 8,3 dias 5,30% 

Paulina, 
Campos e 
Ribeiro 
(2009) 

Trabalhadores do 
Nível Central da 

Secretaria de 
Estado da Saúde 
do Mato Grosso 

2006 23% - - - - 

Santos e 
Mattos 
(2010) 

Servidores da 
Prefeitura 

Municipal de Porto 
Alegre 

2004 13,91% 46,02 9,7 dias 21,1 dias 3,9% 

Silva e 
Marziale 
(2000) 

Trabalhadores de 
Enfermagem de 

um Hospital 
Universitário 

01/07/1997 a 
30/06/1998 - 304% - - 33,15% 

Bastos, 
Saraiva e 
Saraiva 
(2016) 

Servidores 
públicos da 
Prefeitura 

Municipal de 
Vitória 

2012 - 120% 11,8 dias 10,2 dias 4,79% 

Fonte: Estudos dos autores citados no Quadro. 
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Nota:  
FTLM: Frequência de Trabalhadores com Licença Médica; FLM: Frequência de Licenças Médicas ;IGA: Índice 
de Gravidade do Absenteísmo; IDA: Índice de Duração do Absenteísmo; IAD: Índice de absenteísmo por 
Doença. 

 

Com respeito à comparação dos indicadores de absenteísmo por doença 

encontrados no IFNMG com parâmetros considerados aceitáveis, cumpre destacar que foram 

encontrados na literatura parâmetros referentes a dois indicadores de absenteísmo por doença 

abordados neste estudo, sendo eles a Frequência de Licenças Médicas (FLM)  e o Índice de 

Absenteísmo por Doença (IAD). Quanto à FLM, o parâmetro encontrado se referiu a um 

período mensal, sendo que os dados desta investigação sobre o absenteísmo no IFNMG se 

referiram a todo o ano de 2016. 

Entretanto, algumas considerações podem ser feitas. Segundo o Subcomitê da 

Associação Internacional de Medicina do Trabalho (1978 apud RIBEIRO, 2004) e Couto 

(1987 apud SILVA; MARZIALE, 2000), para a realidade brasileira, podem ser classificados 

como excessivos os índices de frequência de absenteísmo por doença (IF) maiores que 0,10 

(10%) por mês, isto é, para cada 100 trabalhadores, se ocorrerem mais de 10 afastamentos por 

mês, recomenda-se que a situação de trabalho seja avaliada. O IF mencionado corresponde na 

presente pesquisa à FLM, cujo valor no IFNMG foi de 0,112 (11,20%) para todo o ano de 

2016, o que representa uma média de 0,0099 (0,93%) por mês do referido ano. Portanto, se 

considerarmos a referida média mensal, verifica-se que tal indicador na Instituição figurou 

abaixo do limite aceitável estabelecido pela literatura considerada. 

Couto (1887 apud SILVA; MARZIALE, 2000; SIMÕES; ROCHA, 2014) 

considera alta a porcentagem de tempo perdido acumulado (TP) maior que 1,2%. O TP 

referido corresponde neste estudo ao IAD, o qual foi de 1,22% na Instituição para o ano de 

2016, evidenciando que o índice encontrado coincidiu com o limite apontado como aceitável, 

o que, diante da possibilidade da ocorrência de subnotificações dos registros de afastamentos 

por motivos de saúde dos servidores, pode indicar a necessidade de intervenções. 

Entre os fatores que podem ter exercido interferência nos valores encontrados 

nesta pesquisa, em alguns casos inferiores aos de outros estudos, está a possibilidade de 

subnotificação dos afastamentos por motivos de saúde no IFNMG. Uma possível razão para 

esta subnotificação consiste na ocorrência de acordos informais que muitas vezes acontecem 

entre os servidores e sua chefia, com proposta de reposição dos dias não trabalhados sem que 

a ausência do servidor seja notificada e registrada formalmente segundo as regras legais. 

Ademais, cita-se o fato de que muitos gestores e servidores podem não conhecer as regras e a 
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obrigatoriedade da apresentação do atestado médico/odontológico à Unidade do SIASS 

(MAGALHÃES, 2017). Vivolo (2014), em sua pesquisa, refere também que o índice de 

absenteísmo pode com frequência ser subestimado pelo fato de alguns servidores utilizarem 

de férias, folgas e outros expedientes legais para se afastarem do trabalho quando estão 

doentes, não se afastando via licença médica. 

A comparação dos achados desta pesquisa com o de outras exige cautela, uma vez 

que as características de cada Instituição, bem como a natureza das profissões e do trabalho 

exercido e diversas outras peculiaridades podem ter influência no perfil do absenteísmo por 

doença nas organizações. Quaisquer dados, independentes do seu valor absoluto, não devem 

ser menosprezados quanto se trata de absenteísmo por doença no trabalho. Os achados 

identificados acerca de tal temática corroboram a concepção de que o absenteísmo é um 

relevante problema para as organizações. Apesar das diferenças existentes no que se refere 

aos índices e valores quantitativos entre as diversas instituições, considerando sua natureza e 

peculiaridades, o absenteísmo por doença é uma realidade constante nas diversas 

organizações e tem chamado a atenção de estudiosos, sendo um dos tipos mais abordados nas 

pesquisas, o que pode ser comprovado em outros na literatura acerca da temática (BAASCH; 

TREVISAN; CRUZ, 2017; BASTOS; SARAIVA; SARAIVA, 2016, 2014; CUNHA; 

BLANK; BOING, 2009; DANIEL; KOERICH; LANG, 2017; LE CAMPION et al., 2013; 

LEÃO et al., 2015; SCHLINDWEIN; MORAIS, 2014; SCHUSTER; DIAS; BATTISTELLA, 

2014; SILVA et al., 2012).  

É consenso entre os estudiosos do assunto que as ausências ao trabalho podem 

acarretar perdas produtivas significativas para as instituições devido à interrupção dos 

processos de trabalho, ao aumento das tarefas e da carga horária de trabalho entre os colegas 

não absenteístas e à perda de produtividade, com consequente aumento nos custos e prejuízo 

econômico. Andrade et al. (2008) destaca que o crescimento econômico aliado ao aumento da 

necessidade de mão de obra ocorridos na sociedade moderna tem suscitado uma crescente 

preocupação por parte das organizações com relação à saúde do trabalhador, sobretudo como 

uma medida de prevenção ao absenteísmo no trabalho. 

Segundo Oliveira, Granzinolli e Ferreira (2007), na sociedade moderna, o 

absenteísmo consiste num problema complexo cujas disfunções extrapolam os limites das 

organizações e afetam a comunidade externa. O absenteísmo por doença é de causa 

multifatorial, podendo estar relacionado não somente a elementos individuais do trabalhador, 

mas também a fatores organizacionais, entre os quais se cita condições ruins de trabalho, 

desmotivação, organização e gestão deficientes, cultura organizacional, valores e hábitos da 
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equipe, o que não raro constituem causas de adoecimento e consequente ausência no trabalho 

(OLIVEIRA; GRANZINOLLI; FERREIRA, 2007). 

Primo, Pinheiro e Sakurai, (2010) afirmam que o absenteísmo-doença pode ser 

um indicador das condições de saúde dos trabalhadores, o que acaba gerar impactos 

individuais e organizacionais, interferindo na produção, aumentando o custo operacional e 

reduzindo a eficiência no trabalho, devendo, assim, receber atenção especial por parte das 

organizações. Além de constituir um importante indicador do processo saúde-doença e das 

condições de saúde dos trabalhadores, o acompanhamento do absenteísmo por doença 

consiste num importante meio de identificação do adoecimento dos trabalhadores e de sua 

relação com o trabalho (ANDRADE et al., 2008; JORDÃO, 2017; OLIVEIRA; 

GRANZINOLLI; FERREIRA, 2007; RIMO; PINHEIRO; SAKURAI, 2010; SIMÕES; 

ROCHA; SOUZA, 2012). 

O impacto negativo da ausência do trabalhador também pode ser verificado na 

prestação de serviços bem como na satisfação dos trabalhadores. Os afastamentos frequentes 

podem sugerir que um trabalhador carece de tempo para se recuperar das tensões advindas do 

trabalho, de modo que a ausência prolongada pode sinalizar problemas mais graves 

(ANDRADE et al., 2008; DANIEL; KOERICH; LANG, 2017; MARTINS et al., 2017). 

Episódios anteriores de absenteísmo por doença aumentam o risco de eventos posteriores de 

ausência por igual motivo, e os curtos períodos de afastamento também merecem atenção 

especial, uma vez que são preditores de futuros afastamentos (BAASCH; TREVISAN; 

CRUZ, 2017). 

Para Chiavenato (2010), o absenteísmo é afetado pela capacidade profissional das 

pessoas e pela sua motivação para o trabalho, além de fatores internos e externos ao trabalho. 

A capacidade de assiduidade ao trabalho pode ser reduzida por barreiras à presença, como 

doenças, acidentes, responsabilidades familiares e particulares, problemas de transporte para o 

local de trabalho e outras. A motivação para a assiduidade é afetada por práticas 

organizacionais como recompensas à assiduidade e punições ao absenteísmo, pela cultura de 

ausência quando faltas ou atrasos são considerados aceitáveis ou inaceitáveis, e por atitudes, 

valores e objetivos dos empregados. Segundo o autor, as organizações bem-sucedidas estão 

incentivando a presença e desestimulando as ausências ao trabalho através de práticas 

gerenciais e culturas que privilegiem a participação, ao mesmo tempo em que desenvolvem 

atitudes, valores e objetivos dos funcionários favoráveis à participação. A gestão do problema 

de ausência traz retornos indiscutíveis (CHIAVENATO, 2010). 
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O impacto do absenteísmo nas esferas econômica e social das organizações e da 

sociedade em geral desperta a consciência da importância e essencialidade do estudo de tal 

fenômeno, sobretudo nas organizações públicas, que, de um modo geral, se encontram em 

situação mais complexa do que as privadas (OLIVEIRA; GRANZINOLLI; FERREIRA, 

2007). Em muitos casos, o processo de sofrimento no trabalho se intensifica no serviço 

público. A burocracia tradicional, encontrada nas instituições públicas, possui uma hierarquia 

conhecida pela divisão vertical do trabalho. Essa hierarquia, muitas vezes, é marcada pela 

impessoalidade, sendo fonte de frustração e desânimo, o que possivelmente afeta o 

desempenho do servidor público (NUNES; LINS, 2009 apud VALE et al., 2015). Ademais, o 

trabalhador estatuário tende a se afastar com mais frequência do trabalho do que os demais 

funcionários. Essa diferença entre as categorias pode ser explicada pela relativa tranquilidade 

que o servidor estatutário tem para se afastar do trabalho, uma vez que goza de maior 

estabilidade (BASTOS; SARAIVA; SARAIVA, 2016). 

No Brasil, o servidor público, apesar de possuir certa segurança e estabilidade no 

trabalho, com menor risco de demissão, encontra-se sujeito a outros fatores que podem 

significar certa precarização do seu trabalho, tais como a degradação das condições laborais, a 

instabilidade oriunda de mudanças políticas, o acúmulo de funções, a restrição hierárquica, as 

ações descontinuadas, o enxugamento do quadro efetivo, o estereótipo da morosidade, entre 

outros. Todos esses aspectos estruturam uma conjuntura que pode comprometer a saúde do 

trabalhador (CUNHA; BLANK; BOING, 2009; OLIVEIRA; BALDAÇARA; MAIA, 2015). 

Ainda, tal problema apresenta uma considerável magnitude financeira, dimensionada a partir 

dos custos que os afastamentos representam para os cofres públicos (CUNHA; BLANK; 

BOING, 2009).  

Os servidores públicos, assim como os demais trabalhadores, estão sujeitos às 

transformações do mundo do trabalho, decorrentes da recente reestruturação produtiva da 

economia mundial (VALE et al., 2015). Nesse contexto, é pertinente refletir que, na 

administração pública, por vezes a preocupação com os custos advindos do absenteísmo por 

doença supera o significado do processo de adoecimento – afastamento do trabalho. O perfil 

de adoecimento dos trabalhadores deve refletir o impacto que o trabalho exerce na saúde 

desse os trabalhadores, sendo necessária uma maior atenção também às pessoas que estão 

adoecendo, e não somente aos prejuízos organizacionais (CUNHA; BLANK; BOING, 2009; 

BATISTA, 2015). 

Embora existam constantes críticas aos trabalhadores frente ao crescente número 

de licenças no setor público, os índices desses afastamentos, muitas vezes elevados em 
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algumas instituições, apontam para a necessidade de uma organização que demanda 

planejamento e cuidados com o fim de não apenas prevenir o absenteísmo, mas também 

promover a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. As condições de trabalho podem exercer 

um impacto direto sobre o absenteísmo por doença, sentido através de variações significativas 

no estado de saúde dos trabalhadores em decorrência das condições e processos vivenciados 

no ambiente laboral. Sendo assim, o estado de saúde dos trabalhadores deve ser motivo de 

preocupação e cuidado tanto para o indivíduo quanto para a organização, e, assim, é preciso 

elucidar possíveis problemas estruturais e diversas causas que podem estar provocando os 

afastamentos (ARAÚJO, 2012; DANIEL; KOERICH; LANG, 2017). 

Nesta pesquisa foi constatada uma predominância dos afastamentos por motivos 

de saúde entre os servidores do sexo feminino, mesmo tendo sido maior o número de 

servidores do sexo masculino no IFNMG no período estudado. A maior incidência de 

absenteísmo por doença entre as mulheres é um achado corroborado por outros estudos 

realizados com trabalhadores de diversas outras instituições, inclusive públicas (BAASCH; 

TREVISAN; CRUZ, 2017; CUNHA; BLANK; BOING, 2009; GODOY, 2001; JORDÃO, 

2017; LE CAMPION et al., 2013; LEÃO et al., 2015; MACEDO et al., 2007; MESA; 

KAEMPFFER, 2004; OLIVEIRA; GRANZINOLLI; FERREIRA, 2007; SALA et al., 2009; 

SCHLINDWEIN; MORAIS, 2014; SILVA et al., 2012; SILVA, 2010; VALE et al., 2015). 

Leão et al. (2015), em pesquisa com servidores municipais de Goiânia (GO), 

constataram uma prevalência de absenteísmo-doença maior entre as mulheres (52,0%) do que 

entre os homens (37,2%). Araújo (2012), numa pesquisa que objetivou verificar a incidência 

de absenteísmo dos servidores da UnB referente ao ano de 2009, verificou-se uma maior 

proporção de afastamentos entre as mulheres (59,4%) quando comparada à dos homens 

(40,6%). Ao pesquisar sobre o perfil do absenteísmo doença nos servidores públicos federais 

na Unidade do SIASS/INSS de Alagoas (MA), Le Campion et al. (2013) encontraram que 

64% dos servidores afastados para tratamento da própria saúde foram do sexo feminino e 36% 

do sexo masculino.  

Ainda, Cunha, Blank e Boing (2009), numa pesquisa em que se pretendia analisar 

a tendência temporal das taxas de afastamento do trabalho por problemas de saúde de 

servidores públicos estaduais das Secretarias de Estado da Saúde e da Administração do 

Estado de Santa Catarina, foi identificado um percentual de 75,9% dos afastamentos entre as 

mulheres. Num estudo realizado por Oliveira, Granzinolli e Ferreira (2007) que analisou o 

índice e características do absenteísmo da Universidade Federal de Viçosa (UFV), foi 

constatado que o índice de absenteísmo por doença foi maior entre as mulheres (11,35%) 
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quando comparado ao mesmo índice entre os homens (11,08%). Andrade et al. (2008), 

pesquisando a prevalência de absenteísmo entre trabalhadores do serviço público municipal 

de Vitória (ES), detectou que 72,8% das mulheres e 69,8% dos homens apresentaram atestado 

no período. 

Pinto et al. (2017) argumentam que o absenteísmo por doença entre as mulheres 

pode ser atribuído muitas vezes ao fato de a maioria das mulheres apresentar jornada dupla de 

trabalho, seja formal ou informalmente, o que acaba por refletir diretamente na saúde dessas 

trabalhadoras. Corroborando tal concepção, para Oliveira, Granzinolli e Ferreira (2007), o 

índice de absenteísmo das mulheres é maior que o dos homens muitas vezes em razão do 

excesso de tarefas acumuladas pelas mulheres nos vários âmbitos de sua vida (profissional, 

doméstico, social). 

Rimo, Pinheiro e Sakurai (2010) salientam que sexo feminino tem apresentado 

maiores índices de absenteísmo em diversos estudos. Tal ocorrência se explica em muitos 

casos por fatores como a dupla jornada de trabalho que as mulheres muitas vezes acumulam, 

assumindo, além das atividades laborais, os afazeres domésticos. As baixas remunerações e a 

precarização do trabalho muitas vezes levam à busca de mais de um emprego ou à extensão 

da carga horária. Soma-se a isso a frequente presença de crianças em casa, o que demanda um 

cuidado maior por parte mulheres e acaba por constituir uma sobrecarga e consequente fator 

de absenteísmo por doença. Ademais, há de se destacar as diferenças físicas e hormonais entre 

as mulheres e os homens, sendo que aquelas não raro são submetidas às mesmas cargas de 

trabalho destes. 

Segundo Araújo (2012), a morbidade e consequente absenteísmo por doença no 

trabalho têm sido reconhecidamente maiores na categoria feminina do que na masculina. Para 

a autora, uma das explicações para esta realidade talvez seja o fato de as mulheres terem mais 

cuidado e atenção com sua saúde, fazendo com as mesmas procurem mais os serviços de 

saúde para cuidado e tratamento. Somam-se a isso outros fatores como as implicações da 

relação entre trabalho e família, as diferenças genéticas e hormonais, a competitividade com 

os homens no mercado de trabalho e fatores relacionados ao próprio estilo de vida, deixando-

as mais suscetíveis e vulneráveis ao adoecimento (ARAÚJO, 2012; CUNHA; BLANK; 

BOING, 2009). 

Piha et al. (2013) e Leão et al. (2015), no que se refere ao absenteísmo-doença por 

sexo, argumentam que a maior prevalência feminina parece ser determinada por uma 

combinação de fatores de ordem biológica, psicossocial e cultural, que envolve o exercício de 

múltiplos papéis, incluindo a interface trabalho-família, a desigualdade de gênero inter e intra-
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atividade profissional, entre outras situações. Portanto, os achados acerca dos afastamentos 

por doença entre os sexos no IFNMG mostram-se coerentes com a realidade de outras 

instituições e de outros segmentos de atividades. 

Com respeito à faixa etária dos servidores que tiveram que se afastar por motivos 

de saúde no IFNMG em 2016, registrou-se o maior percentual entre os servidores com idade 

entre 31 e 40 anos, seguida pela faixa de 41 a 50 anos. Em um estudo em que se buscou 

estudar as causas de absenteísmo-doença entre os servidores públicos da Prefeitura Municipal 

de Vitória no ano de 2012, houve achado semelhante, com predomínio do absenteísmo entre 

os servidores da faixa etária de 30 a 39 anos, seguida da faixa de 40 a 49 anos (BASTOS; 

SARAIVA; SARAIVA, 2016). Ao pesquisar sobre a prevalência de absenteísmo entre 

trabalhadores do serviço público municipal de Vitória (ES), Andrade et al. (2008) também 

encontraram resultados semelhantes, ao constatar um predomínio de ocorrência de atestados 

médicos  na faixa etária de 30 a 39 anos, também seguida pela faixa de 40 a 49 anos de idade. 

Porém, em outras pesquisas foram identificados resultados distintos, com 

predomínio de absenteísmo por doença nas seguintes faixas de idade: 51 a 60 anos (LE 

CAMPION et al., 2013);  40 a 49 anos (SILVA et al., 2012); 41 a 50 (CUNHA; BLANK; 

BOING, 2009);  51 a 55 anos (ARAÚJO, 2012); e média de 45,51 anos (BAASCH; 

TREVISAN; CRUZ, 2017). Tais resultados diferem dos dados desta investigação, sugerindo 

que, possivelmente, os afastamentos provocados por questões de saúde são mais frequentes 

entre pessoas com idade mais avançada.  

A literatura aponta que, à medida que a idade cronológica avança, cresce também 

a frequência de absenteísmo por doença, demonstrando ainda haver uma correlação entre o 

aumento da idade com o crescimento da taxa de absenteísmo e do número de dias de 

afastamento. Com o avançar da idade e as consequentes alterações fisiológicas e sociais na 

vida do indivíduo ocorre uma piora no seu estado de saúde, o que pode acarretar adoecimento 

com consequente falta no trabalho. Ou seja, quanto maior a idade do trabalhador, maior o 

risco de absenteísmo por doença no trabalho. O aumento da taxa de absenteísmo por questões 

de saúde a partir de 45 anos pode ser atribuído, entre outros fatores, ao processo de 

envelhecimento funcional, que se inicia em média a partir dos 45 anos, com consequente 

diminuição da capacidade laborativa. Por se tratar de um aspecto que pode contribuir para 

mudar o perfil do absenteísmo-doença, o envelhecimento pode interferir nas alterações dos 

agravos, além de elevar a duração média dos episódios e levar ao consequente retardo no 

retorno ao trabalho (ANDRADE et al., 2008; BATISTA, 2014; CUNHA; BLANK; BOING, 

2009; LE CAMPION et al., 2013; SILVA, 2010; VAHTERA; KIVIMAKI; PENTTI, 2001). 
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Nesse contexto, é válido explicar que o envelhecimento fisiológico e natural das 

estruturas orgânicas em associação a um tempo maior de exposição do corpo a fatores de risco 

ocupacionais podem esclarecer a maior prevalência de afastamentos por razões de saúde entre 

trabalhadores nas faixas de idade mais elevadas, cujos indivíduos detém maior tempo de 

serviço. Entretanto, é preciso considerar que muitos servidores ingressam no serviço público 

já numa idade adulta mais avançada, tornando difícil discernir entre os efeitos decorrentes da 

idade daqueles oriundos do tempo de serviço (ANDRADE et al., 2008; LEÃO et al., 2015). 

Portanto, mais pesquisas são necessárias para que se investiguem os motivos que 

levam os servidores de determinadas instituições a se afastarem do trabalho por motivos de 

saúde em idade adulta não muito avançada, uma vez que nessa fase do ciclo de vida espera-se 

que o indivíduo desfrute de melhores condições de saúde. No caso do IFNMG, o número 

maior de episódios de afastamentos na faixa etária de 31 a 40 anos pode ter sido em virtude da 

existência de um número maior de servidores na Instituição na referida faixa no período em 

estudo. Os achados sobre o perfil de afastamentos por faixa etária podem ser úteis para que 

intervenções mais apropriadas possam ser propostas e implementadas. 

A presente investigação permitiu evidenciar também que, quanto às categorias 

profissionais, apesar do número de Professores na Instituição ter sido maior que o número de 

Técnicos no período em estudo, o número de servidores afastados e o número de episódios de 

afastamentos foram maiores entre os Técnicos. Todavia, os Professores apresentaram um 

número bem maior de dias de afastamento, indicando que estes profissionais passaram mais 

tempo afastados do trabalho no período estudado. 

Conforme disposto anteriormente, os IFE’s apresentam dois grupos principais de 

servidores: os Técnicos-administrativos e os Professores. A categoria dos Técnicos é 

composta por uma variedade de cargos com diferentes níveis de escolaridade e formação 

diversa que desenvolvem inúmeras atividades voltadas principalmente para a área 

administrativa e que perfazem a atividade-meio da Instituição. Por abranger um rol 

diversificado de profissionais, com diferentes formações, atribuições e competências, os 

aspectos relacionados à saúde dos TAE’s das Instituições Federais de Ensino ainda são pouco 

estudados quando comparados às pesquisas envolvendo a categoria docente. Diferente dos 

Docentes, cujas atividades típicas estão relacionadas ao processo de ensino, o grupo dos TAE 

apresenta uma diversidade de funções e atribuições em razão da multiplicidade de cargos e 

habilitações que o integra. Contudo, alguns aspectos relacionados à saúde e à qualidade de 

vida dos TAE’s já foram objeto de algumas pesquisas científicas (CAMPOS, 2016; COSTA, 

2016; GODINHO, 2013; PINTO, 2013; SARAIVA, 2011). 
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Num estudo cujo objetivo foi caracterizar as condições de saúde autorreferidas por 

Docentes e Técnico-administrativos de uma Universidade pública da região sudeste do Brasil, 

Fiorezi (2013) observou que os servidores Técnico-administrativos, quando comparados aos 

Docentes, apresentaram maior frequência de atestado médico, acidente de trabalho, 

hospitalização, tabagismo, alimentação não saudável e uso de substâncias ilícitas. Ao analisar 

a qualidade de vida percebida por servidores Técnico-administrativos em Educação de uma 

Universidade pública de Minas Gerais, Pinto (2013) constatou que 23,7% do universo 

pesquisado alegaram não ter qualidade de vida no trabalho, ao passo que 64,5% afirmaram ter 

qualidade de vida no trabalho, e 11,8% não se pronunciaram. 

Pesquisas específicas que abordem o absenteísmo por doença na classe dos 

Técnico-administrativos em instituições de ensino ainda são escassas. Pesquisar sobre a saúde 

dos TAE significa lidar com a saúde de sujeitos num contexto diversidade de cargos, funções, 

atribuições e formações. Contudo, tais pesquisas se fazem necessárias, visto que, apesar de 

apresentarem diferentes competências em razão da diversidade de cargos que congrega, a 

saúde dos TAE pode ser abordada em razão de seu locus institucional, isto é, de sua condição 

comum de trabalhadores de uma instituição de ensino. 

A categoria docente dos Institutos Federais é composta por Professores efetivos e 

contratados com formação superior em diversas áreas de conhecimento, cuja atividade 

precípua é a docência, podendo atuar também em outras atividades e funções institucionais 

administrativas ou de cunho pedagógico. No caso dos Professores, há diversas pesquisas que 

abordam a relação entre saúde e trabalho docente, sendo consenso entre diversos autores que a 

o ensino possui características singulares, cuja prática profissional tem sido causa de diversos 

problemas físicos e psíquicos nesses profissionais. Nos últimos tempos, a precarização das 

relações de trabalho vem afetando também o processo de trabalho dos Professores, estando 

tais profissionais sujeitos a riscos de diversas naturezas, entre eles: físicos, químicos, 

biológicos, mecânicos, ergonômicos e outros presentes na sua rotina de trabalho 

(ASSUNÇÃO; OLIVEIRA, 2009; DRUCK, 2011; HYPOLITO, 2011; OLIVEIRA, 2004). 

Diversos fatores podem ter influência no cotidiano laboral e consequentemente na 

qualidade de vida dos Docentes. Entre eles, cita-se o fato de muitos deles dedicarem a maior 

parte do seu tempo ao trabalho, prejudicando muitas vezes a sua disponibilidade para 

atividades pessoais do cotidiano, tais como os afazeres domésticos, cuidados com a saúde, 

lazer e cuidados com a família. Assim, instala-se uma sobrecarga de exigências de caráter 

individual e familiar, associada às demandas do trabalho, afetando todo o contexto social e de 

saúde do indivíduo. A má qualidade de vida, relacionada ou não ao trabalho, pode influenciar 
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na saúde tanto física quanto mental do trabalhador, podendo ser causa de problemas físicos e 

psíquicos como estresse, fadiga muscular, lesões por esforço repetitivo, distúrbios 

osteomusculares e outros agravos (FERREIRA et al., 2015; SOUTO et al., 2016). 

A pesquisa de Noronha, Assunção e Oliveira (2008), realizada em uma escola da 

rede pública de Montes Claros, evidenciou a ocorrência de um número elevado de 

absenteísmo no trabalho em razão de adoecimento dos Professores. Fatores diversos, como a 

precariedade das instalações físicas e do mobiliário, problemas disciplinares com alunos e 

com outros profissionais da escola, entre outros, mostraram-se prejudiciais ao processo de 

ensino. Parra (2005) revela como alguns dos perfis de desgaste da saúde de Professores o 

desgaste mental, do aparelho musculoesquelético, da função vocal, do aparelho circulatório e 

respiratório, entre outros. 

Alguns estudos já constataram a ocorrência de problemas vocais como 

calosidades e desgaste das cordas vocais decorrentes do uso frequente da voz, muito comum 

em Docentes (ASSUNÇÃO; OLIVEIRA, 2009; KARMANN; LANCMAN, 2013; 

SANTANA; GOULART; CHIARI, 2012). Além disso, é comum a ocorrência de dores e 

desconforto físicos em razão de problemas circulatórios, faringites, gastrites, úlceras, entre 

outros agravos, os quais, além de trazer insatisfação no trabalho, podem levar o Professor a 

afastar-se do trabalho, abandonar a profissão e mesmo aposentar-se precocemente 

(FONSECA, 2001).  

O ensino praticado pelos Professores muitas vezes é tido como sem muitos riscos 

em comparação a outras profissões, causando certa “invisibilidade” do adoecimento docente 

(MARTINEZ; COLLAZO; LISS, 2009 apud PAULA, 2015). Contudo, estudos evidenciam 

que a atividade docente não raro é causa de problemas físicos e psíquicos, tais como diabetes, 

úlceras gástricas, hipertensão arterial, dores no corpo, perda da voz, bem como depressão, 

ansiedade, estresse, quadros psicóticos, ataques de pânico e outros (ARBEX; SOUZA; 

MENDONÇA, 2013; ASSUNÇÃO; OLIVEIRA, 2009; FONSECA, 2001). 

Segundo Paula (2015), o trabalho docente mostra-se diferente das outras 

atividades laborais, dada a complexidade e o nível de comprometimento físico e emocional 

que envolve a rotina docente. Lemos (2005) destaca que até por volta do início da década de 

1960 os trabalhadores do ensino gozavam de certa estabilidade material, reconhecimento 

social e segurança profissional. Contudo, tal situação alterou-se no decorrer do tempo e, nos 

tempos atuais, a atividade docente, segundo Karmann e Lancman (2013) e Hypolito (2011), 

encontra-se sujeita aos efeitos das políticas educacionais modernas, com tendências 

neoliberais e gerencialistas evidenciadas pelo aumento da sobrecarga de trabalho, 
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precarização das condições laborais e desarticulação política dos trabalhadores. Segundo 

Lemos (2005): 

 
O mestre visto antes como uma figura profissional essencial para a sociedade, é hoje 
um profissional que luta pela valorização e reconhecimento social do seu trabalho. 
Daqueles que persistem na profissão, muitos já apresentam sinais de adoecimento 
físico e/ou emocional com diagnósticos conhecidos e causas desconhecidas 
(LEMOS, 2005, p. 05-06). 

 

Bordalo (2014) declara que houve uma ampliação do sistema de ensino, a qual 

não foi acompanhada por investimentos correspondentes em políticas públicas de modo a 

garantir a qualidade dos serviços prestados e o bem-estar dos trabalhadores. Observa-se com 

frequência uma precariedade quanto às condições de trabalho nas instituições de ensino por 

razões diversas, tais como instalações físicas inadequadas e deterioradas, baixos salários dos 

Professores, superlotação das classes, falta de materiais didáticos, sobrecarga de trabalho dos 

educadores, entre outras. 

Noronha, Assunção e Oliveira (2008) destacam em sua pesquisa que as condições 

de trabalho docente muitas vezes evidenciam sua desvalorização, a despeito de sua 

importância no desenvolvimento da sociedade. O Professor muitas vezes se envolve num 

contexto de multitarefas, dedicando-se não somente às atividades relacionadas ao processo de 

ensino, mas também a funções administrativas e de gestão, entre outras. O aumento de 

responsabilidades e tarefas, sem que haja mudanças na organização da atividade docente, é 

visto por alguns pesquisadores como um processo de intensificação do trabalho do Professor. 

Bordalo (2014) afirma ainda que as mudanças sociais, bem como as reformas 

educacionais e as mudanças nos papéis da escola e do Professor acarretaram alterações 

também nas funções do trabalhador docente, que teve sua missão de profissional ampliada 

para além da sala de aula. À função de ensinar foram somadas também outras atribuições, 

como participação na gestão e no planejamento escolar, exigindo maiores dedicação e 

esforço.  

Ao discorrer sobre as multifaces do trabalho docente, Leda e Mancebo (2009) 

afirmam que: 

  
[...] seu rol de atividades é extenso e sua carga de trabalho se estende para além dos 
muros das instituições, da carga horária de oito horas diárias, da semana de cinco 
dias, com a produção de diversos tipos de doenças, desânimo, cansaço, ansiedade, 
visto que em cada trabalhador, conforme graus diferenciados, sempre existem 
limitações corporais e subjetivas no enfrentamento desse ritmo de trabalho. Com a 
reforma proposta, deve-se acrescentar a esse quadro, o sobre trabalho que poderá 
advir da multiplicação de estudantes sob sua responsabilidade, bem como o desgaste 
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de um cotidiano sem sentido, pois marcado pelo insucesso de estudantes que 
aprendem mal e competem pelo acesso ao 2º nível (LEDA, MANCEBO, 2009, p. 
58). 

 

O trabalho na sala de aula passou a abranger algumas questões sociais típicas da 

sociedade moderna, tais como o abandono familiar, a negligência dos pais no processo de 

escolarização dos filhos, a violência doméstica, a gravidez na adolescência, o uso de drogas 

por crianças e adolescentes, entre outras. Lidar e resolver tais questões muitas vezes foi 

incluído no rol de atribuições do Professor, cujo trabalho passou a ir além do processo de 

ensino-aprendizagem, forçando os Docentes a assumirem papéis de outros profissionais, 

como a de Psicólogo, Assistente Social, Enfermeiros, assumindo até mesmo a função de pais, 

o que confunde sua identidade profissional e pode ocasionar adoecimento em razão da 

intensificação de sua carga de trabalho (BORDALO, 2014). 

Outro aspecto que marca o processo educacional nos dias atuais diz respeito à 

mercantilização da educação. Paula (2015) destaca que o cenário educativo no Brasil vem 

sofrendo transformações importantes nas últimas décadas, influenciado fortemente pelo 

modelo econômico capitalista. Segundo o autor, como consequência dessa conjuntura, vê-se 

hoje um cenário marcado pela mercantilização da educação superior, e tal processo vem 

causando a precarização do trabalho docente, marcado pelas exigências do produtivismo e 

pela sobrecarga de trabalho.  

Segundo Oliveira (2008), o processo de mercantilização da educação adota um 

modelo taylorista nas universidades, visando o aumento da produtividade, mas que também 

traz como consequência a precarização do trabalho docente e gera impacto no cotidiano 

profissional desses trabalhadores. Segundo Trein e Rodrigues (2011), assim como na lógica 

do sistema econômico capitalista, os conhecimentos desenvolvidos nas universidades estão 

perdendo seu valor de uso em detrimento do valor de troca. 

 
Sob o capitalismo, em última instância, o valor de uso de um objeto é precisamente 
o seu valor de troca. Em outras palavras, em nossa sociedade, as coisas, as pessoas, e 
o próprio conhecimento científico sofre um empuxo à mercantilização, ou seja, a 
subsunção de seu valor de uso ao valor de troca. O conhecimento científico, nessa 
perspectiva, só tem valor se tem valor de troca, se é conversível em outra 
mercadoria, se pode ser mercantilizado, enfim (TREIN; RODRIGUES, 2011, p. 
776). 

 

Ao tecer críticas a esse processo de mercantilização da educação, Alcadipani 

(2011a) destaca que a partir da década de 1990, quando o modelo gerencial foi introduzido 

nas instituições de ensino, o processo educativo tornou-se mero produto, no qual Professores 
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tornaram-se prestadores de serviço e alunos em consumidores-clientes, de modo que a 

dinâmica do ensino-aprendizagem passou a acontecer seguindo uma lógica de consumo-

satisfação. Como resultado, Alcadipani (2011a, p. 347) salienta que diante do cliente, o 

professor-prestador de serviço não deve medir esforços para satisfazê-lo. A consequência 

mais típica é o estabelecimento dos “pactos de mediocridade” em que o aluno finge que 

aprende e o professor que ensina. 

A mercantilização da educação é sem dúvida uma das causas da precarização do 

trabalho docente universitário, tendo o produtivismo acadêmico como uma de suas facetas. 

Segundo Paula (2015), o produtivismo acadêmico teve sua origem nos Estados Unidos, na 

década de 1950, e ficou conhecido pela expressão “public or perish”, que traduzido para o 

português significa “publicar ou perecer”, indicando que aqueles pesquisadores/Professores 

que não atendessem às exigências de publicação, definidas pelos órgãos de fomento públicos 

ou privados, sofreriam prejuízos em suas carreiras. 

 
[...] o produtivismo é o resultado lógico-necessário da subsunção do valor de uso do 
conhecimento ao seu suposto valor de troca. Em outras palavras, a hegemonia da 
ideologia do produtivismo - com todas as suas consequências - é um meio pelo qual 
se procura simultaneamente acelerar, baratear e controlar a produção de 
conhecimento-mercadoria, seja na forma de artefatos tecnológicos, patentes de 
produtos ou processos, ou mesmo de mercadoria-educação, isto é, de força de 
trabalho qualificada, segundo as demandas do capital. O produtivismo é fantasma-
fetiche que assombra/seduz, com promessas e ameaças, a Academia (TREIN; 
RODRIGUES, 2011, p. 780). 

 

No produtivismo ocorre uma exagerada valorização do critério quantidade de 

produções científico-acadêmicas, não havendo, como contrapartida, uma preocupação com o 

critério qualidade. Nele, produz-se uma grande quantidade de algo que possui pouca 

substância e pouco conteúdo, valorizando-se quantidade como se fosse qualidade 

(ALCADIPANI, 2011b; PATRUS; DANTAS; SHIGAKI, 2015). Diversos estudos têm 

mostrado que o produtivismo acadêmico tem afetado a qualidade de vida relacionada ao 

trabalho de Professores e pesquisadores (ALCADIPANI, 2011a; 2011b; GUARANY, 2012; 

LEMOS, 2011; OLIVEIRA, 2008; OLIVEIRA; PIRES, 2014; SILVA JÚNIOR; FERREIRA; 

KATO, 2013; TREIN; RODRIGUES, 2011).  

Paula (2015) salienta que, no Brasil, nos anos de 1996/1997, a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) implementou uma série de critérios 

quantitativos relacionados à produção e publicação de obras científicas, visando avaliar e 

classificar os programas de pós-graduação Stricto Sensu no país. Para atender a tais 

exigências, os Professores acabam por ter que dedicar mais parte do seu tempo para suas 
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próprias pesquisas e para as de seus alunos, aumentando assim sua sobrecarga de trabalho.  

Tal situação pode desencadear diferentes problemas de saúde nesses profissionais, tanto 

físicos quanto psicoemocionais, impactando negativamente na qualidade de vida no trabalho 

(ALCADIPANI, 2011a; 2011b; BORSOI; PEREIRA, 2013; FREITAS, 2011; MACHADO; 

BIANCHETTI, 2011; PATRUS; DANTAS; SHIGAKI, 2015; SILVA JÚNIOR; FERREIRA; 

KATO, 2013; TREIN; RODRIGUES, 2011). 

Esta pesquisa ainda evidenciou que os Transtornos Mentais e Comportamentais 

(CID F00-F99) foram os principais responsáveis pelos afastamentos por razões de saúde no 

IFNMG no ano de 2016, enquanto as Doenças do Sistema Osteomuscular e do Tecido 

Conjuntivo (CID M00-M99) figuraram como a segunda maior causa desses afastamentos. Tal 

resultado é um achado consistente na literatura e encontra respaldo em outras pesquisas da 

área, nas quais os Transtornos Mentais e Comportamentais e as Doenças do Sistema 

Osteomuscular e do Tecido Conjuntivo estiveram entre os principais grupos de causas de 

absenteísmo por doença em trabalhadores (BAASCH; TREVISAN; CRUZ, 2017; BASTOS; 

SARAIVA; SARAIVA, 2016; CUNHA; BLANK; BOING, 2009; LE CAMPION et al., 

2013; OLIVEIRA; BALDAÇARA; MAIA, 2015; SCHLINDWEIN; MORAIS, 2014; SILVA 

et al., 2012; VALE et al., 2015; WHITTAKER et al., 2012). 

Num estudo realizado na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), no qual 

foram mapeadas as licenças médicas apresentadas pelos servidores da Instituição no período 

de março de 2007 a fevereiro de 2009, os Transtornos Mentais e Comportamentais foram 

causa de 29,68% das licenças e as Doenças do Sistema Osteomuscular e do Tecido 

Conjuntivo responderam por 29,53%, respondendo ambos os grupos de doenças por 59,21% 

das ausências ao trabalho (MARQUES; MARTINS; SOBRINHO, 2011). Em pesquisa 

realizada por Araújo (2012), que objetivou verificar a incidência de absenteísmo entre os 

servidores da UnB referente ao ano de 2009, verificou-se que os principais motivos 

responsáveis pelos afastamentos dos servidores da Instituição no período em estudo foram as 

Doenças do Sistema Osteomuscular (15,2%), os Transtornos Mentais e Comportamentais 

(13,2%) e as Doenças do Aparelho Respiratório (10,4%). 

Em outro estudo realizado com servidores de uma Instituição Federal de Ensino 

Superior da Bahia, os cinco grupos de diagnósticos de maior frequência responsáveis pelos 

afastamentos para tratamento de saúde dos servidores foram: as Doenças do Sistema 

Osteomuscular e do Tecido Conjuntivo (34,5%); os Transtornos Mentais e Comportamentais 

(24,9%); as Neoplasias (9,3%); as Lesões, Envenenamentos e outras Consequências de 

Causas Externas (9,3%); e as Doenças do Aparelho Circulatório (7,4%) (SILVA, 2010).  
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Em pesquisa realizada com servidores públicos estaduais de Santa Catarina, 

Cunha, Blank e Boing (2009) detectaram que os principais motivos dos afastamentos por 

razões de saúde desses trabalhadores foram: Transtornos Mentais e Comportamentais 

(25,30%); Doenças do Sistema Osteomuscular e do Tecido Conjuntivo (20,54%); Fatores que 

Influenciam o Estado da Saúde e o Contato com os Serviços de Saúde (15,16%); Lesões, 

Envenenamentos e Algumas outras Consequências de Causas Externas (10,31%); e Doenças 

do Aparelho Circulatório (6,57%). Analisando as causas dos afastamentos por doença 

registrados de trabalhadores de uma Universidade pública, Marques, Martins e Sobrinho 

(2011) constataram que as maiores causas do absenteísmo doença foram dos Transtornos 

Mentais e Comportamentais (29,68%) e as Doenças do Sistema Osteomuscular e Tecido 

Conjuntivo (29,53%). 

Portanto, percebe-se uma predominância dos Transtornos Mentais e 

Comportamentais e das Doenças do Sistema Osteomuscular e do Tecido Conjuntivo como 

causas de absenteísmo de trabalhadores em razão de doença. A seguir, faremos algumas 

considerações acerca dos Transtornos Mentais e Comportamentais em razão de sua 

predominância como agentes causadores de absenteísmo no trabalho, uma vez que o referido 

grupo de doenças figurou nesta pesquisa como a principal causa de afastamentos por motivos 

de saúde dos servidores do IFNMG no ano de 2016.  

Os resultados verificados ratificam a interface entre a saúde mental e o trabalho 

como indissociável no panorama produtivo atual, incluindo o serviço público. Os transtornos 

mentais figuram entre as principais causas de perda de dias de trabalho, se tornando muitas 

vezes incapacitantes, acarretando redução da produtividade e evoluindo para o absenteísmo 

(OLIVEIRA; BALDAÇARA; MAIA, 2015). Em razão de sua natureza psicoemocional, 

geralmente exigem maior tempo de recuperação e reabilitação para o retorno ao serviço 

(CUNHA; BLANK; BOING, 2009).  

O aumento do estresse relacionado ao trabalho tem se destacado como um dos 

importantes fatores causadores de Transtornos Mentais e Comportamentais nos trabalhadores, 

implicando numa maior ocorrência de casos de absenteísmo no trabalho e acarretando 

prejuízos e altos custos às economias de todo o mundo (OLIVEIRA; BALDAÇARA; MAIA, 

2015; SCHLINDWEIN; MORAIS, 2014). 

É provável que a ocorrência dos referidos Transtornos constatados na presente 

investigação esteja vinculada a diversos fatores estressores relacionados ao cotidiano de 

trabalho dos servidores públicos, a saber: elevada demanda dos serviços, acúmulo de 

atividades, precarização e deficiência das estruturas físicas, problemas relacionados à gestão 
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pública, questões políticas que interferem nas rotinas e nos processos de trabalho, entre 

outros. Ademais, outros aspectos podem estar envolvidos, como: o fato de muitos servidores 

serem oriundos de diferentes localidades, o que propicia o sentimento de não pertencimento 

ao contexto de trabalho; dificuldades de adaptação ao clima organizacional; a ruptura das 

relações sociais pré-existentes nas localidades de origem do servidor. Assim, esses fatores 

podem influenciar na saúde mental dos sujeitos e atuar como desencadeadores de transtornos 

mentais, fazendo-se necessário que se investiguem as causas desses afastamentos para então 

inferir se seus determinantes e condicionantes estão relacionados ao ambiente laboral. 

Também se torna imprescindível que se continuem os investimentos em políticas efetivas de 

suporte em saúde mental (OLIVEIRA; BALDAÇARA; MAIA, 2015). 

Ainda com relação aos Transtornos Mentais e Comportamentais como causa de 

absenteísmo por doença no IFNMG, foi verificado a partir dos achados desta pesquisa que tais 

Transtornos figuraram como o Grupo de doenças e problemas relacionados à saúde mais 

incidente tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. Ademais, mesmo havendo mais 

homens do que mulheres na Instituição no período em estudo, houve uma incidência maior de 

afastamentos motivados pelos referidos Transtornos na classe feminina de servidores. Este 

achado se mostra coerente com os demais dados apresentados nesta pesquisa, os quais 

revelaram que o absenteísmo por doença de um modo geral foi maior na classe feminina de 

servidores. Ademais, diversos estudos comprovam que o afastamento do trabalho em razão de 

por Transtornos Mentais e Comportamentais é maior na classe feminina de trabalhadores 

(ALARCON, 2014; FERREIRA et al., 2015; OLIVEIRA; BALDAÇARA; MAIA, 2015; 

SCHLINDWEIN; MORAIS, 2014; SILVA et al., 2012). 

Em pesquisa que objetivou estimar a prevalência de Transtornos Mentais Comuns 

e fatores associados em servidores da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, foi 

detectado o percentual de 26,3% de casos suspeitos nas mulheres e 10,8% nos homens 

(ALARCON, 2014). Em estudo realizado com Professores universitários da área da saúde de 

uma Instituição privada do norte de Minas Gerais, Ferreira et al. (2015) verificaram a 

ocorrência de transtorno mental comum em 23,1% das mulheres, enquanto entre os homens 

tal ocorrência foi de 15,4%. 

Ao analisar dados acerca dos servidores públicos federais com registro de 

afastamento por Transtornos Mentais e Comportamentais no Estado do Tocantins, Oliveira, 

Baldaçara e Maia (2015) encontraram que 51,5% desses servidores eram do sexo feminino e 

48,5% do sexo masculino. Em estudo realizado no estado do Alagoas que objetivou descrever 

o perfil dos afastamentos por Transtornos Mentais e Comportamentais em servidores públicos 
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naquele estado em 2009, verificou-se que 82,0% dos servidores que se afastaram por 

Transtornos Mentais e Comportamentais eram do sexo feminino (SILVA et al., 2012). Em 

pesquisa que buscou investigar a prevalência de Transtornos Mentais e Comportamentais em 

23 instituições públicas federais do estado de Rondônia, observou-se que as licenças de saúde 

concedidas às mulheres (70,6%) foram superiores ao número de licenças concedidas aos 

homens (29,4%) (SCHLINDWEIN; MORAIS, 2014). 

Justificando a maior incidência de agravos psíquicos em pessoas do sexo 

feminino, Lennon (1995 apud SCHLINDWEIN; MORAIS, 2014) argumenta que as mulheres 

geralmente apresentam mais sintomas de angústia psicológica e de desordens depressivas 

quando comparadas aos homens. Tal fato pode ser justificado pela sobrecarga de trabalho 

resultante do acúmulo das atividades laborais com as atividades domésticas e com o cuidado 

da família.  

É comum o fato de a mulher, mesmo estando inserida no mercado de trabalho, 

continuar sendo a principal responsável por planejar ou mesmo executar as atividades 

domésticas, sem receber muitas vezes apoio dos outros membros da família. Dessa forma, ela 

vivencia uma sobrecarga de trabalho e pressão social por um bom desempenho nas esferas 

laboral, doméstica, estética e nas relações sociais, o que promove repercussões negativas em 

sua saúde (SCHLINDWEIN; MORAIS, 2014). Segundo Araújo (2012), as mulheres exercem 

o papel de cuidadoras do lar, e por isso não raro exercem dupla jornada de trabalho, 

assumindo responsabilidades tanto na esfera doméstica quanto na profissional, levando a uma 

sobrecarga de atividades e, consequentemente, ao adoecimento e faltas no trabalho. 

Araújo, Pinho e Almeida (2005), ao tratar da prevalência de Transtornos Mentais 

e Comportamentais no sexo feminino, associam a ocorrência desses transtornos a fatores 

sociodemográficos e a aspectos do trabalho doméstico. Observaram que a mulher continua 

por ser responsável pelo cuidado da família e por planejar e executar as atividades domésticas, 

sem receber auxílio substancial do restante dos membros da família. Assim, tais argumentos 

corroboram achados de vários estudos já citados nesta pesquisa que sugerem uma maior 

probabilidade feminina ao adoecimento tanto físico quanto psíquico, em razão de fatores 

diversos de ordem genética, hormonal, social, física e psíquica, entre outros. 

Com respeito à incidência de Transtornos Mentais e Comportamentais entre as 

categorias profissionais no IFNMG no ano de 2016, foi constatado que tanto na classe dos 

Professores quanto na classe dos Técnicos tais Transtornos foram o Grupo de doenças e 

problemas relacionados à saúde mais incidente.  
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Com relação à classe dos Técnicos, os resultados diferem um pouco dos achados 

da pesquisa de Godinho (2013), que buscou analisar a capacidade para o trabalho dos 

servidores públicos da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) no período de fevereiro 

de 2012 a agosto de 2013. No estudo, entre os servidores que apresentaram doenças, as três 

mais prevalentes foram as doenças musculoesqueléticas (60,7%), as doenças cardiovasculares 

(26,5%) e as neurológicas ou transtornos mentais (25,2%). 

As pesquisas que abordam a relação entre o trabalho docente e processo saúde-

doença, sobretudo no que concerne aos transtornos psíquicos decorrentes dessa relação, são 

mais frequentes. Em estudo realizado por Araújo (2012), analisando os motivos que levaram 

aos afastamentos dos servidores da UnB, verificou-se alta frequência de registros de 

afastamentos por Transtornos Mentais e Comportamentais entre os Professores (67%). Em 

pesquisa na qual foram analisados dados sobre afastamentos de Professores em Belo 

Horizonte (MG), Gasparini, Barreto e Assunção (2005) constataram que os transtornos 

psíquicos ocuparam o primeiro lugar no rol de diagnósticos que acarretaram afastamento do 

trabalho entre os Docentes (15%). Em estudo realizado com Professores da educação infantil 

de uma cidade da Bahia, foi observada a prevalência de distúrbios psíquicos em 44% dos 

Professores pesquisados (PORTO et al., 2006). 

Entre os agravos psíquicos comuns no trabalhador docente, destaca-se a síndrome 

de Burnout, também chamada de síndrome do esgotamento profissional, a qual tem como 

sintomas psicológicos principais: ansiedade, depressão, irritabilidade e exaustão profissional. 

Os sintomas somáticos mais frequentes são: dores musculares, dermatites, distúrbios 

gastrintestinais, tremores, disfunções cardíacas, pressão elevada, enxaquecas, sudoreses, entre 

outros. Além disso, podem ser observadas alterações de comportamento evidenciadas por 

meio de práticas como tabagismo, alcoolismo, uso de drogas, disfunções sexuais e alterações 

de peso. Todas essas condições impactam diretamente no trabalho e mantêm relação com boa 

parte do adoecimento dos trabalhadores acometidos por tal síndrome (CARLOTTO, 2002; 

DOLAN, 2006).  

Ao considerar os efeitos da síndrome de Burnout nas atividades profissionais do 

Docente, Carlotto (2002) assevera que: 

 
Nos aspectos profissionais, o professor pode apresentar prejuízos em seu 
planejamento de aula, tornando-se este menos frequente e cuidadoso. Apresenta 
perda de entusiasmo e criatividade, sentindo menos simpatia pelos alunos e menos 
otimismo quanto à avaliação de seu futuro. Pode também sentir-se facilmente 
frustrado pelos problemas ocorridos em sala de aula ou pela falta de progresso de 
seus alunos, desenvolvendo um grande distanciamento com relação a estes. 
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Sentimentos de hostilidade em relação a administradores e familiares de alunos 
também são frequentes, bem como o desenvolvimento de visão depreciativa com 
relação à profissão. O professor mostra-se autodepreciativo e arrependido de 
ingressar na profissão, fantasiando ou planejando seriamente abandoná-la. 
(CARLOTTO, 2002, p. 24).  

 

Num estudo desenvolvido por Terra (2010) visando avaliar a ansiedade, depressão 

e autoestima em docentes de Enfermagem de universidades pública e privada, constatou-se 

que a maioria dos sujeitos pesquisados apresentou ansiedade mínima, sendo que em alguns foi 

contatada depressão leve ou grave e autoestima média ou baixa. Jacarandá (2008) 

desenvolveu um estudo com Professores de escolas inclusivas estaduais de Porto Velho, no 

qual foi verificada uma prevalência de 45% de distúrbios psíquicos menores, considerados 

como evidências de sofrimento mental dos Docentes. 

Os transtornos mentais comuns correspondem à outra causa de adoecimento e 

afastamento do trabalho de Professores. Tais transtornos consistem num conjunto de sintomas 

não psicóticos, caracterizados pela ocorrência de insônia, ansiedade, fadiga, depressão, 

esquecimento, irritabilidade e queixas somáticas, entre outros. Investigando a ocorrência 

desses transtornos em servidores Técnico-administrativos e Docentes de uma Universidade 

pública de Mato Grosso do Sul, Alarcon (2014) detectou que a prevalência de transtornos 

mentais comuns na população estudada foi de 18,4%, considerada alta segundo a autora. 

Outro estudo, desenvolvido por Oliveira (2013), teve como resultado a prevalência de 

transtornos mentais comuns em 54,7% entre Professores da rede pública municipal na cidade 

de Jequié (BA). 

Portanto, o adoecimento tanto físico quanto psíquico dos servidores constitui um 

dilema de saúde pública, fazendo-se necessário criar mecanismos para reduzir, prevenir e 

minimizar os danos na saúde física e mental dos trabalhadores. Os dados acerca dos 

afastamentos por motivos de saúde consolidados e disponíveis no sistema SIAPE-Saúde 

devem ser utilizados para definir prioridades, orientar políticas e subsidiar ações no âmbito do 

IFNMG com o intuito de prevenir os agravos e de promover a saúde e a qualidade de vida dos 

servidores, sobretudo no que tange ao ambiente de trabalho. Ademais, os indicadores de 

absenteísmo por doença expressos nesta pesquisa poderão ser utilizados como parâmetro para 

o acompanhamento anual sistemático do absenteísmo em razão de doença no IFNMG, 

mediante o acesso e o tratamento dos dados fornecidos pelo referido sistema. Afinal, a 

utilização e análise dos dados epidemiológicos e informações coletivas sobre a saúde dos 

servidores inseridas no SIAPE-Saúde para o planejamento de ações e para a gestão 

qualificada das políticas e programas internos de saúde constitui um dos objetivos 
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fundamentais do SIASS e da PASS (BRASIL, 2010a; BRASIL, 2010b, BRASIL; 2013a; 

BRASIL, 2017b). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O cenário desta pesquisa foi uma Instituição Federal de Ensino. Nos últimos 

tempos tem crescido o número de estudos que abordam os aspectos relacionados à saúde e à 

qualidade de vida dos trabalhadores nessas instituições, dada sua importância social e os 

efeitos que o adoecimento de seus trabalhadores acarreta para a sociedade em geral. O 

IFNMG, enquanto organização, estrutura-se sob uma administração/gestão que deve 

comprometer-se em utilizar seus recursos para conseguir os objetivos institucionais. Trata-se 

de uma Instituição de ensino por definição, à qual competem atividades pedagógicas e 

administrativas voltadas para sua finalidade precípua. Ademais, em razão de uma disposição 

normativa, possui também a atribuição de desenvolver e implementar práticas voltadas para a 

promoção da saúde e qualidade de vida dos seus servidores. 

O Estado, mediante seus órgãos e instituições públicos, assumiu o dever do 

cuidado à saúde dos indivíduos, incluindo os trabalhadores, e essa garantia de cuidado é de 

fundamental importância para todos os segmentos da sociedade. A PASS, enquanto política 

de saúde destinada aos servidores do sistema público federal, demonstra que o dever do 

Estado em zelar pela saúde dos indivíduos extrapola o limite do SUS e do âmbito das 

instituições próprias de saúde, abarcando também outros tipos de instituições. A referida 

política representou um grande avanço em termos de política de saúde governamental voltada 

para a promoção e proteção da saúde dos servidores públicos de âmbito federal. Contudo, 

percebe-se uma dissonância entre a criação dessa política e a disponibilização adequada de 

recursos para sua concretização, sobretudo no que se refere ao eixo de ações de promoção e 

vigilância em saúde. Criou-se a política, mas ainda não existem recursos suficientes para que 

as ações propostas possam ser efetivadas conforme proposto. Assim como verificado neste 

estudo, a concretização das ações de saúde recomendadas fica comprometida pela falta de 

recursos diversos, sobretudo financeiros e de pessoal. 

Apesar das conquistas e benefícios advindos com a criação da PASS, do SIASS, 

do SIAPE-Saúde e seus elementos estruturantes, viu-se que tais institutos apresentam ainda 

diversos problemas quanto à sua consolidação, estruturação e desenvolvimento, de modo a 

não cumprirem alguns objetivos para os quais foram criados. Apesar do compromisso 

assumido pelo Governo com o desenvolvimento da PASS e seus mecanismos quando de sua 

criação, ocorreu um regresso, uma desaceleração, uma inflexão no decorrer do tempo, 

motivados sobretudo pelas mudanças na condução da gestão da referida política no âmbito 
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governamental, de maneira que ela encontra hoje diversas barreiras para a efetivação de suas 

propostas. 

A criação de programas e o desenvolvimento de práticas de saúde a partir do que é 

disposto pela PASS envolve estratégias de gestão que requerem o planejamento, a 

organização, a direção e controle das ações que devam ser implementadas. No IFNMG, cabe à 

DGP, enquanto órgão gestor responsável pela saúde dos servidores, à CASQV e ao NST, 

enquanto órgãos de saúde institucionais, desenvolver ações de saúde previstas na PASS e nos 

documentos normativos institucionais, de forma que tal atuação possa ser percebida através de 

resultados positivos no que concerne à melhoria da saúde e qualidade de vida dos servidores. 

Embora os órgãos envolvidos no cuidado à saúde dos servidores no IFNMG, mais 

especificamente a CASQV, o NST e a DGP, empreendam esforços para que as ações de saúde 

institucionais aconteçam, verificou-se que, tanto o Governo Federal, por meio de seus órgãos 

específicos, quanto a gestão maior do IFNMG, representada por seus órgãos superiores, não 

têm tratado com a devida prioridade as ações relativas à atenção à saúde e segurança do 

trabalho do servidor, situação essa evidenciada pela carência de recursos para a concretização 

dessas ações conforme recomendado pelas políticas governamentais e pelo programa de saúde 

institucional. 

A falta de previsão de recursos traz incertezas quanto ao progresso das ações que 

hoje são efetivadas no IFNMG. Há um consenso sobre a necessidade de uma evolução dos 

programas e ações desenvolvidos no nível institucional, mas a deficiência de recursos impede 

que tais iniciativas sejam incrementadas, as quais permanecem aquém do ideal. As 

dificuldades institucionais em cumprir seu papel na atenção à saúde do servidor consoante as 

disposições da PASS podem ser atestadas em metas e propostas institucionais não cumpridas. 

Porém, a despeito das limitações existentes, sobretudo as que envolvem a falta de apoio por 

parte dos órgãos governamentais, verifica-se que algumas instituições federais no Brasil estão 

à frente do IFNMG no que toca às ações de atenção à saúde do servidor. 

Como as ações de perícia e assistência se encontram mais bem definidas e 

normatizadas no contexto da PASS, mesmo com as falhas e deficiências existentes, o maior 

desafio para o IFNMG tem sido a implementação de ações de promoção e vigilância em 

saúde, cuja execução sofre com a carência de recursos, repercutindo em ações mais pontuais, 

não sistematizadas. A PASS, nas suas proposições, estabelece que sejam desenvolvidas ações 

de promoção e vigilância em saúde no contexto dos órgãos e instituições federais, contudo, 

conforme já destacado, não tem havido por parte do Governo Federal nem do IFNMG 

provisão de recursos suficientes para que tais ações aconteçam de forma satisfatória, efetiva, 
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eficiente, segundo a própria política recomenda. Desse modo, pode-se concluir que o cenário 

encontrado hoje no IFNMG é o de indefinição e incertezas quanto à possibilidade de 

realização de ações de saúde mais efetivas diante das dificuldades decorrentes da falta de 

recursos. Diante da realidade encontrada, fica evidente que são relevantes e necessários 

maiores recursos e investimentos em ações de saúde no âmbito do IFNMG, sobretudo no que 

se refere ao eixo promoção e vigilância à saúde estabelecido pela PASS. 

Soma-se a isso o fato de o IFNMG constituir-se numa Instituição cuja finalidade 

precípua é o ensino, com todas as suas atividades orientadas para tal objetivo. Desenvolver 

ações de saúde numa Instituição de ensino significa assumir uma responsabilidade atípica, 

embora necessária. Isso não é fácil e pode levar tempo, pois depende de uma mudança de 

cultura, de conceitos e de prioridades por parte de todos os atores envolvidos na vida 

institucional – governo, gestores locais e servidores. 

Os dados quantitativos desta pesquisa relacionados aos afastamentos dos 

servidores do IFNMG por motivos de saúde permitiram a construção de indicadores de 

absenteísmo por doença na Instituição, os quais poderão ser utilizados como parâmetro para 

posteriores estudos, para o acompanhamento periódico do absenteísmo dos servidores, e para 

subsidiar a criação de políticas e o desenvolvimento de ações internas de promoção da saúde e 

qualidade de vida do servidor. É premente que O IFNMG, através de seus órgãos, gestores e 

profissionais, ampliem o olhar sobre as questões que envolvem o absenteísmo-doença no 

IFNMG, a partir de uma perspectiva que considere não apenas os prejuízos econômicos 

causados para a organização, mas que se atenha também ao custo humano provocado pelo 

adoecimento tanto físico quanto psíquico dos seus servidores. 

A realidade encontrada neste estudo requer que sejam analisadas com mais afinco 

as condições de vida, trabalho e saúde dos servidores do IFNMG, e a partir desse 

reconhecimento surge outra necessidade urgente, que é a elaboração e implementação de 

políticas e ações sistemáticas, efetivas, programáticas, de promoção da saúde e qualidade de 

vida dos servidores. Tais políticas podem se orientar a partir dos achados deste estudo, os 

quais devem ser acompanhados sistematicamente, e por isso vale destacar novamente a 

relevância deste estudo. A ausência de um perfil epidemiológico amplo e consistente que 

identifique grupos mais vulneráveis tem dificultado a elaboração de políticas e intervenções 

mais assertivas voltadas para a promoção da saúde e a prevenção de agravos na classe 

trabalhadora. 

O presente estudo apresentou algumas limitações, algumas delas inerentes aos 

estudos descritivos. Os dados apresentados sobre os afastamentos não permitiram estabelecer 
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associações diretas dos problemas de saúde dos servidores com o trabalho por eles 

desenvolvido. Não foi possível separar os agravos ocupacionais das demais causas de 

absenteísmo por doença, o que seria interessante para se verificar os efeitos do trabalho sobre 

o perfil de adoecimento dos servidores. Os dados fornecidos pelo sistema SIAPE-saúde são 

limitados, obtidos através de relatórios padronizados, não permitindo estabelecer relações 

entre variáveis. Ademais, nas análises realizadas não foi adotada a distinção entre licenças de 

curta e de longa duração, de modo que situações potencialmente diferentes foram 

consideradas como tendo o mesmo significado. Não foi traçado o perfil de morbidade e dos 

afastamentos por cargo, uma vez que existem cargos no IFNMG que apresentam apenas um 

servidor na Instituição, e a divulgação de dados referentes a tais cargos poderiam levar à 

identificação do servidor, por isso optou-se por não fazê-lo nesta pesquisa. Soma-se a essas 

limitações o fato de que os dados quantitativos acerca do absenteísmo por doença podem ter 

sido subestimados, uma vez que é sabido que alguns servidores faltam ao trabalho por motivo 

de doença sem apresentar atestado médico, de modo que tais ausências não são registradas no 

SIAPE-saúde. Assim, os dados não quantificados poderiam melhorar as estatísticas e fornecer 

indicadores mais fidedignos sobre o absenteísmo em razão de doença entre os servidores da 

Instituição. 

Recomenda-se que estudos futuros contemplem os pontos supracitados, bem 

como uma análise mais aprofundada do perfil de morbidade e do absenteísmo dos servidores 

do IFNMG. Conforme destacado anteriormente, o sistema SIAPE-saúde começou a ser 

alimentado com dados sobre afastamentos dos servidores por razões de saúde em outubro de 

2015, e tal sistema ainda está sendo aprimorado. Todavia, a proposta deste estudo foi 

justamente valer-se de dados objetivos assim como são apresentados pelo referido sistema, de 

modo que tais dados possam ser utilizados como subsídio para a criação de políticas e ações 

direcionadas segundo o quadro epidemiológico encontrado e para o gerenciamento da saúde 

dos servidores do IFNMG. 

Apesar das limitações apresentadas, esta pesquisa mostrou-se relevante para o 

conhecimento das características do absenteísmo por doença no IFNMG. Afinal, evidências 

epidemiológicas e indicadores objetivos de saúde devem encorajar discussões mais 

aprofundadas e promover mobilizações que abordem a gestão da saúde no trabalho, 

considerando as particularidades de uma Instituição pública, federal, e de ensino, tal qual é o 

IFNMG. Os dados e indicadores encontrados nesta pesquisa acerca do absenteísmo por 

doença no IFNMG devem funcionar como alerta para os gestores no que diz respeito à 

prevenção e à promoção da saúde e à segurança no trabalho dos servidores da Instituição. 
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No tocante ao papel institucional na atenção à saúde dos servidores, um aspecto 

que não foi comtemplado nesta pesquisa diz respeito à visão dos servidores enquanto usuários 

assistidos acerca das ações de saúde desenvolvidas pela Instituição. Tal questão merece ser 

abordada em estudos posteriores, o que certamente trará contribuições significativas para o 

planejamento e a efetivação dos programas de saúde institucionais. Sugere-se que sejam 

realizadas outras pesquisas que possibilitem uma melhor compreensão das relações entre o 

adoecimento no serviço público e suas relações com o trabalho, com a participação ativa do 

sujeito principal desse processo: o servidor público. Tais estudos são essenciais na medida em 

que produzem conhecimentos que podem impactar na melhoria da saúde dos indivíduos, 

considerando realidades institucionais próprias, possibilitando orientar o desenho de políticas 

e melhorar a eficácia, a resolutividade e a qualidade da assistência prestada. 

Mesmo diante das dificuldades e desafios encontrados, espera-se que as ações de 

atenção à saúde do servidor ora propostas pelo IFNMG com base nas determinações da PASS 

sejam efetivadas, utilizando-se para isso os meios ora existentes, dada a importância dessas 

ações no contexto individual e organizacional. Os recursos necessários para que tais ações 

evoluam e tragam resultados mais efetivos e satisfatórios devem ser buscados e priorizados 

dentro do planejamento institucional. O IFNMG, enquanto Instituição que integra a APF, 

detém a incumbência de promover ações que visem à melhoria da saúde dos seus servidores, 

com base nas orientações e diretrizes das políticas governamentais. À luz dos achados desta 

pesquisa, espera-se que a Instituição, através de seus gestores, sobretudo da área de Gestão de 

Pessoas e de Saúde e Segurança do Trabalho, possa melhor atuar na formulação de políticas e 

no desenvolvimento de ações e voltadas para a saúde dos servidores, viabilizando práticas de 

promoção e vigilância em saúde, perícia em saúde e assistência em saúde, conforme 

preconizado pela PASS.  

Diante dos resultados apresentados, pondera-se que, embora a saúde esteja 

prevista constitucionalmente como um direito de todos os cidadãos e como um dever do 

Estado, são frequentes as dificuldades para a implementação das políticas de saúde e de suas 

ações. Formular políticas e colocá-las em prática muitas vezes perpassa pela vontade de 

gestores em produzi-las e concretizá-las, e, não raro, contextos político-partidários não 

estabelecem condições favoráveis para a realização daquilo que é proposto. Mudanças na 

gestão política podem levar ao abandono de projetos e serviços anteriores com base em 

concepções e interesses específicos, que muitas vezes não incluem o bem comum. A 

experiência vivenciada no IFNMG no que se refere ao papel da gestão na atenção à saúde do 

servidor evidencia que, com frequência, os problemas que envolvem a concretização de 
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alguns programas de saúde podem ser motivados por influências de ideologias governistas 

características de determinado contexto político-ideológico, no qual formas de gestão tendem 

a priorizar interesses que vão na contramão daquilo que fundamenta a razão de ser do próprio 

Estado: o interesse social. Os problemas encontrados muitas vezes são decorrentes do caráter 

político que permeia os vários níveis de poder nas instituições, sendo tal concepção atestada 

pelas dificuldades apontadas nesta pesquisa para a realização das ações da PASS no IFNMG. 

Trata-se de um tema complexo sobre o qual não se pretende tecer discussões profundas aqui, 

contudo, cabem reflexões nessa direção. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM O DIRETOR DE GESTÃO 

DE PESSOAS 

 
Data: ____/_____/2018 

 

Título da pesquisa: A saúde do servidor como objeto de gestão: um estudo no Instituto 
Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Norte De Minas Gerais – IFNMG. 
 
Objetivo da pesquisa: Analisar o cuidado à saúde do servidor como objeto de gestão no 
âmbito do IFNMG, considerando as políticas e práticas internas de saúde propostas pela 
Instituição e as disposições da Política de Atenção à Saúde e Qualidade de Vida do Servidor 
(PASS). 
 

Identificação do entrevistado 
 

Nome:____________________________________________________ Idade: _______ 
Sexo:____ Cargo que ocupa na Instituição: ___________________________________  
Tempo de serviço na Instituição: __________ Tempo de atuação na DGP:___________ 
 
Tempo total estimado: 90 minutos 

 
Apresentação e Informações preliminares 
 
Inicialmente será feita a apresentação do pesquisador, dos objetivos da pesquisa e da dinâmica 
adotada para a realização da entrevista.  
 
Será solicitada autorização para o registro em áudio da entrevista, e serão prestados mais 
alguns esclarecimentos acerca da utilização dos dados da pesquisa, da análise e divulgação 
dos resultados. 
 
Será iniciada a entrevista com as perguntas pré-estabelecidas, evitando-se interferências e 
procurando-se manter um ambiente tranquilo e um clima de confiança para que o entrevistado 
possa se sentir à vontade. O respondente será incentivado a explicar suas respostas, a fim de 
obter certo aprofundamento nas questões. Será explicado que este roteiro contém algumas 
questões básicas que poderão ser desdobradas durante a entrevista caso seja necessário 
maiores esclarecimentos sobre os assuntos abordados nas perguntas. O entrevistado será 
informado que ele poderá se sentir à vontade para não responder a alguma questão que lhe 
cause constrangimento, sem que isto lhe cause qualquer prejuízo. 
 
Ao final da entrevista, o pesquisador agradecerá participação do entrevistado e se colocará à 
disposição para esclarecimentos de dúvidas ou comentários. 
 
Questões 
 
Estrutura organizacional e recursos da CASQV 
 

1. O IFNMG conta hoje com um órgão que gerencia as ações de saúde no âmbito da 
Instituição, a CASQV, vinculado á Diretoria de Gestão de Pessoas. Como é a estrutura 
atual da CASQV (inserção organizacional, pessoal, recursos materiais, etc.)?  
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2. Existem extensões da CASQV ou outras unidades de atenção à saúde e qualidade de 

vida dos servidores nos campi? Se sim, quais ações são desenvolvidas nesses locais? 
 

3. Quais pontos positivos e negativos você percebe na estrutura atual da CASQ? 
 

4. Existem recursos financeiros específicos para que sejam desenvolvidas ações de saúde 
no âmbito do IFNMG? Se sim, tais recursos são suficientes para que as ações sejam 
desenvolvidas de forma satisfatória? 

 
Ações de Saúde no âmbito do IFNMG: limites e desafios 
 

5. Na sua opinião, após a implantação da CASQV, foi observada alguma mudança 
positiva no tocante à melhoria da saúde e qualidade de vida dos servidores? Se sim, de 
que forma isso foi evidenciado? 

 
6. A Instituição possui alguma política interna formal, sistemática, programática, voltada 

para a saúde e a qualidade de vida dos servidores? Se sim, qual? 
 

7. O IFNMG desenvolve alguma prática sistemática, programática, voltada para a saúde 
e qualidade de vida dos servidores, incluindo ações de prevenção de acidentes e 
segurança no trabalho? Se sim, que ações são desenvolvidas? 

 
8. Existe alguma forma de divulgação de políticas e ações de saúde para os servidores? 

De que forma isso acontece? 
 

9. O IFNMG realiza algum tipo de acompanhamento ou monitoramento da saúde dos 
servidores? Se sim, como isso acontece? 

 
10. Na sua percepção, as ações desenvolvidas são eficazes no sentido melhoria da saúde 

qualidade de vida dos servidores? Se sim, como isso é aferido? 
 

11. No contexto atual da Instituição, você considera importante que a Instituição 
desenvolva políticas e programas voltados para a saúde e qualidade de vida dos 
servidores? Por quê? 

 
12. Em sua opinião, a gestão do IFNMG, em suas ações institucionais, têm dado 

relevância e apoio para as políticas e práticas institucionais voltadas para a saúde dos 
servidores? Você acha que há muito, pouco ou nenhum interesse institucional nesse 
sentido? Tal interesse tem sido evidenciado através de apoio e subsídio de fato às 
ações de saúde? 

 
13. Você acha que os recursos (humanos, materiais e orçamentários) existentes hoje na 

Diretoria de Gestão são suficientes para que se sejam desenvolvidas de forma eficaz e 
eficiente ações voltadas para a saúde dos servidores? Você acha as ações de promoção 
e vigilância à saúde dos servidores viáveis frente aos recursos institucionais 
existentes? 

 
14. Em sua opinião, quais os principais desafios e óbices para a implementação de ações 

voltadas para a saúde e qualidade de vida no trabalho dos servidores? Quais limitações 
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você percebe no âmbito da gestão interna, de política do Governo Federal e mesmo da 
Diretoria de Gestão de Pessoas? O que você acha que poderia melhorar? 

 
15. Em sua opinião, qual o papel atual da Diretoria de Gestão de Pessoas no processo de 

criação de políticas e implementação de ações voltadas para a saúde e qualidade de 
vida dos servidores? 

 
Articulação entre as ações de saúde institucionais e as políticas propostas 
 

16. No âmbito do serviço público federal existe uma política chamada Política de Atenção 
à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal (PASS), a qual 
preconiza que os órgãos e Instituições públicos federais devam desenvolver ações 
voltadas para saúde de seus servidores, com base em três eixos principais: perícia em 
saúde; assistência em saúde; e promoção e vigilância em saúde. As ações 
desenvolvidas na Instituição atendem a essa orientação? Se sim, cite exemplos de 
práticas de cada um dos eixos mencionados. Se não, por quê? Quais os principais 
limites e óbices para que essa disposição seja atendida? 

 
17. Existem ações que estão sendo idealizadas ou já estão em andamento e que irão 

contribuir para a melhoria da saúde e qualidade de vida dos servidores do IFNMG? Se 
sim, quais? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM O COORDENADOR DA 

CASQV 

 
Data: ____/_____/2018 

 

Título da pesquisa: A saúde do servidor como objeto de gestão: um estudo no Instituto 
Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Norte De Minas Gerais – IFNMG. 
 
Objetivo da pesquisa: Analisar o cuidado à saúde do servidor como objeto de gestão no 
âmbito do IFNMG, considerando as políticas e práticas internas de saúde propostas pela 
Instituição e as disposições da Política de Atenção à Saúde e Qualidade de Vida do Servidor 
(PASS). 
 

Identificação do entrevistado 
 

Nome:____________________________________________________ Idade: _______ 
Sexo:____ Cargo que ocupa na Instituição: ___________________________________  
Tempo de serviço na Instituição: __________ Tempo de atuação na DGP:___________ 
 
Tempo total estimado: 90 minutos 

 
Apresentação e Informações preliminares 
 
Inicialmente será feita a apresentação do pesquisador, dos objetivos da pesquisa e da dinâmica 
adotada para a realização da entrevista.  
 
Será solicitada autorização para o registro em áudio da entrevista, e serão prestados mais 
alguns esclarecimentos acerca da utilização dos dados da pesquisa, da análise e divulgação 
dos resultados. 
 
Será iniciada a entrevista com as perguntas pré-estabelecidas, evitando-se interferências e 
procurando-se manter um ambiente tranquilo e um clima de confiança para que o entrevistado 
possa se sentir à vontade. O respondente será incentivado a explicar suas respostas, a fim de 
obter certo aprofundamento nas questões. Será explicado que este roteiro contém algumas 
questões básicas que poderão ser desdobradas durante a entrevista caso seja necessário 
maiores esclarecimentos sobre os assuntos abordados nas perguntas. O entrevistado será 
informado que ele poderá se sentir à vontade para não responder a alguma questão que lhe 
cause constrangimento, sem que isto lhe cause qualquer prejuízo. 
 
Ao final da entrevista, o pesquisador agradecerá participação do entrevistado e se colocará à 
disposição para esclarecimentos de dúvidas ou comentários. 
 
Questões 
 
Estrutura organizacional e recursos da CASQV 
 

1. O IFNMG conta hoje com um órgão que gerencia as ações de saúde no âmbito da 
Instituição, a CASQV, vinculado á Diretoria de Gestão de Pessoas. Como é a estrutura 
atual da CASQV (inserção organizacional, pessoal, recursos materiais, etc.)?  
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2. Existem extensões da CASQV ou outras unidades de atenção à saúde e qualidade de 

vida dos servidores nos campi? Se sim, quais ações são desenvolvidas nesses locais? 
 

3. Quais pontos positivos e negativos você percebe na estrutura atual da CASQ? 
 

4. Existem recursos financeiros específicos para que sejam desenvolvidas ações de saúde 
no âmbito do IFNMG? Se sim, tais recursos são suficientes para que as ações sejam 
desenvolvidas de forma satisfatória? 

 
Ações de Saúde no âmbito do IFNMG: limites e desafios 
 

5. Na sua opinião, após a implantação da CASQV, foi observada alguma mudança 
positiva no tocante à melhoria da saúde e qualidade de vida dos servidores? Se sim, de 
que forma isso foi evidenciado? 

 
6. A Instituição possui alguma política interna formal, sistemática, programática, voltada 

para a saúde e a qualidade de vida dos servidores? Se sim, qual? 
 

7. O IFNMG desenvolve alguma prática sistemática, programática, voltada para a saúde 
e qualidade de vida dos servidores, incluindo ações de prevenção de acidentes e 
segurança no trabalho? Se sim, que ações são desenvolvidas? 

 
8. Existe alguma forma de divulgação de políticas e ações de saúde para os servidores? 

De que forma isso acontece? 
 

9. O IFNMG realiza algum tipo de acompanhamento ou monitoramento da saúde dos 
servidores? Se sim, como isso acontece? 

 
10. Na sua percepção, as ações desenvolvidas são eficazes no sentido melhoria da saúde 

qualidade de vida dos servidores? Se sim, como isso é aferido? 
 

11. No contexto atual da Instituição, você considera importante que a Instituição 
desenvolva políticas e programas voltados para a saúde e qualidade de vida dos 
servidores? Por quê? 

 
12. Em sua opinião, a gestão do IFNMG, em suas ações institucionais, têm dado 

relevância e apoio para as políticas e práticas institucionais voltadas para a saúde dos 
servidores? Você acha que há muito, pouco ou nenhum interesse institucional nesse 
sentido? Tal interesse tem sido evidenciado através de apoio e subsídio de fato às 
ações de saúde? 

 
13. Você acha que os recursos (humanos, materiais e orçamentários) existentes hoje na 

Diretoria de Gestão são suficientes para que se sejam desenvolvidas de forma eficaz e 
eficiente ações voltadas para a saúde dos servidores? Você acha as ações de promoção 
e vigilância à saúde dos servidores viáveis frente aos recursos institucionais 
existentes? 

 
14. Em sua opinião, quais os principais desafios e óbices para a implementação de ações 

voltadas para a saúde e qualidade de vida no trabalho dos servidores? Quais limitações 
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você percebe no âmbito da gestão interna, de política do Governo Federal e mesmo da 
Diretoria de Gestão de Pessoas? O que você acha que poderia melhorar? 

 
15. Em sua opinião, qual o papel atual da Diretoria de Gestão de Pessoas no processo de 

criação de políticas e implementação de ações voltadas para a saúde e qualidade de 
vida dos servidores? 

 
Articulação entre as ações de saúde institucionais e as políticas propostas 
 

16. No âmbito do serviço público federal existe uma política chamada Política de Atenção 
à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal (PASS), a qual 
preconiza que os órgãos e Instituições públicos federais devam desenvolver ações 
voltadas para saúde de seus servidores, com base em três eixos principais: perícia em 
saúde; assistência em saúde; e promoção e vigilância em saúde. As ações 
desenvolvidas na Instituição atendem a essa orientação? Se sim, cite exemplos de 
práticas de cada um dos eixos mencionados. Se não, por quê? Quais os principais 
limites e óbices para que essa disposição seja atendida? 

 
17. Existem ações que estão sendo idealizadas ou já estão em andamento e que irão 

contribuir para a melhoria da saúde e qualidade de vida dos servidores do IFNMG? Se 
sim, quais? 
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APÊNDICE C – ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM O TÉCNICO DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO 

 
Data: ____/_____/2018 

 

Título da pesquisa: A saúde do servidor como objeto de gestão: um estudo no Instituto 
Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Norte De Minas Gerais – IFNMG. 
 
Objetivo da pesquisa: Analisar o cuidado à saúde do servidor como objeto de gestão no 
âmbito do IFNMG, considerando as políticas e práticas internas de saúde propostas pela 
Instituição e as disposições da Política de Atenção à Saúde e Qualidade de Vida do Servidor 
(PASS). 
 

Dados do Entrevistado 
 

Nome:____________________________________________________ Idade: _______ 
Sexo:____ Cargo que ocupa na Instituição: ___________________________________  
Tempo de serviço na Instituição: __________ Tempo de atuação na DGP:___________ 
 
Tempo total estimado: 90 minutos 

 
Apresentação e Informações preliminares 
 
Inicialmente será feita a apresentação do pesquisador, dos objetivos da pesquisa e da dinâmica 
adotada para a realização da entrevista.  
 
Será solicitada autorização para o registro em áudio da entrevista, e serão prestados mais 
alguns esclarecimentos acerca da utilização dos dados da pesquisa, da análise e divulgação 
dos resultados. 
 
Será iniciada a entrevista com as perguntas pré-estabelecidas, evitando-se interferências e 
procurando-se manter um ambiente tranquilo e um clima de confiança para que o entrevistado 
possa se sentir à vontade. O respondente será incentivado a explicar suas respostas, a fim de 
obter certo aprofundamento nas questões. Será explicado que este roteiro contém algumas 
questões básicas que poderão ser desdobradas durante a entrevista caso seja necessário 
maiores esclarecimentos sobre os assuntos abordados nas perguntas. O entrevistado será 
informado que ele poderá se sentir à vontade para não responder a alguma questão que lhe 
cause constrangimento, sem que isto lhe cause qualquer prejuízo. 
 
Ao final da entrevista, o pesquisador agradecerá participação do entrevistado e se colocará à 
disposição para esclarecimentos de dúvidas ou comentários. 
 
Questões 
 
Estrutura e recursos do órgão de Segurança do Trabalho 
 

1. Como é a estrutura atual do órgão de Segurança do Trabalho no IFNMG (pessoal, 
recursos materiais, etc.)? 
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2. Você acha que a estrutura atual dos órgãos de Segurança do Trabalho, em termos de 
pessoal, recursos materiais e financeiros, é suficiente para que sejam desenvolvidas 
ações de saúde efetivas na Instituição? Explique sua resposta. 

 
3. Em linhas gerais, de forma sucinta, quais as principais ações desenvolvidas na área de 

saúde e segurança do trabalho no IFNMG? 
 

4. Existem órgãos ou unidades de segurança do trabalho nos campi? Se sim, quais ações 
são desenvolvidas nesses locais? 

 
5. O IFNMG conta hoje com um órgão que gerencia as ações de saúde no âmbito da 

Instituição, a CASQV, vinculado á Diretoria de Gestão de Pessoas. Após a 
implantação da CASQV, você acha que foi observada alguma mudança positiva no 
tocante à melhoria da saúde e qualidade de vida dos servidores? Se sim, de que forma 
isso foi evidenciado? 

 
6. Existem recursos financeiros específicos para que sejam desenvolvidas ações de saúde 

e segurança do trabalho no âmbito do IFNMG? Se sim, tais recursos são suficientes 
para que as ações sejam desenvolvidas de forma satisfatória? 

 
Ações de saúde e segurança no trabalho do IFNMG: limites e desafios 
 

7. A Instituição possui alguma política interna formal, sistemática, programática, voltada 
para a saúde e segurança no trabalho dos servidores? 

 
8. Em sua opinião, a gestão do IFNMG, em suas ações institucionais, têm dado 

relevância e apoio para as políticas e práticas institucionais voltadas para a saúde dos 
servidores, incluindo a área de segurança do trabalho? Você acha que há muito, pouco 
ou nenhum interesse institucional nesse sentido? 

 
9. Você acha as ações de promoção e vigilância à saúde dos servidores, incluindo as 

ações de segurança do trabalho, são viáveis frente aos recursos institucionais 
existentes? 
 

10. No contexto das ações voltadas para a saúde e segurança do trabalho dos servidores do 
IFNMG, você acha que são desenvolvidas ações voltadas para a promoção e vigilância 
em saúde dos servidores de forma satisfatória? Se sim, como isso é evidenciado? Se 
não, quais os principais motivos? 

 
11. Em sua opinião, quais os principais desafios e óbices para a implementação de ações 

voltadas para a saúde e segurança no trabalho dos servidores da Instituição? 
 
Articulação entre as ações de saúde institucionais e as políticas propostas 
 

12. No âmbito do serviço público federal existe uma política chamada Política de Atenção 
à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal (PASS). A PASS 
preconiza que as ações de saúde a serem desenvolvidas no âmbito dos órgãos e 
instituições públicos federais sejam de três tipos principais: ações de perícia em saúde; 
ações de assistência em saúde; e ações de promoção e vigilância em saúde. Em sua 
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opinião, você acha que o IFNMG atende a essa orientação no tocante à promoção e 
vigilância em saúde dos servidores, incluindo a segurança do trabalho? Por quê? 
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APÊNDICE D – ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM MÉDICO DA CASQV 

 
Data: ____/_____/2018 

 

Título da pesquisa: A saúde do servidor como objeto de gestão: um estudo no Instituto 
Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Norte De Minas Gerais – IFNMG. 
 
Objetivo da pesquisa: Analisar o cuidado à saúde do servidor como objeto de gestão no 
âmbito do IFNMG, considerando as políticas e práticas internas de saúde propostas pela 
Instituição e as disposições da Política de Atenção à Saúde e Qualidade de Vida do Servidor 
(PASS). 
 

Dados do Entrevistado 
 

Nome:____________________________________________________ Idade: _______ 
Sexo:____ Cargo que ocupa na Instituição: ___________________________________  
Tempo de serviço na Instituição: __________ Tempo de atuação na DGP:___________ 
 
Tempo total estimado: 90 minutos 

 
Apresentação e Informações preliminares 
 
Inicialmente será feita a apresentação do pesquisador, dos objetivos da pesquisa e da dinâmica 
adotada para a realização da entrevista.  
 
Será solicitada autorização para o registro em áudio da entrevista, e serão prestados mais 
alguns esclarecimentos acerca da utilização dos dados da pesquisa, da análise e divulgação 
dos resultados. 
 
Será iniciada a entrevista com as perguntas pré-estabelecidas, evitando-se interferências e 
procurando-se manter um ambiente tranquilo e um clima de confiança para que o entrevistado 
possa se sentir à vontade. O respondente será incentivado a explicar suas respostas, a fim de 
obter certo aprofundamento nas questões. Será explicado que este roteiro contém algumas 
questões básicas que poderão ser desdobradas durante a entrevista caso seja necessário 
maiores esclarecimentos sobre os assuntos abordados nas perguntas. O entrevistado será 
informado que ele poderá se sentir à vontade para não responder a alguma questão que lhe 
cause constrangimento, sem que isto lhe cause qualquer prejuízo. 
 
Ao final da entrevista, o pesquisador agradecerá participação do entrevistado e se colocará à 
disposição para esclarecimentos de dúvidas ou comentários. 
 
Questões 
 
Estrutura organizacional e recursos da CASQV 
 
 

1. O IFNMG conta hoje com um órgão que gerencia as ações de saúde no âmbito da 
Instituição, a CASQV, vinculado á Diretoria de Gestão de Pessoas. Após a 
implantação da CASQV, você acha que foi observada alguma mudança positiva no 
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tocante à melhoria da saúde e qualidade de vida dos servidores? Se sim, de que forma 
isso foi evidenciado? Quais pontos positivos e negativos você percebe na estrutura 
atual da CASQ? 

 
2. Você acha que a estrutura atual da CASQV, em termos de pessoal, recursos materiais 

e financeiros, é suficiente para que sejam desenvolvidas ações de saúde efetivas na 
Instituição? Explique sua resposta. 

 
3. Você acha as ações de promoção e vigilância à saúde dos servidores são viáveis frente 

aos recursos institucionais existentes? 
 

4. Quais suas funções dentro da CASQV? Quais as ações desenvolvidas por você, 
sobretudo no que se refere ao cuidado à saúde do servidor? 

 
5. Você acha que as ações institucionais voltadas para a promoção e vigilância em saúde 

dos servidores são desenvolvidas de forma satisfatória? Se sim, como isso é 
evidenciado? Se não, quais os principais motivos? 

 
 
Ações de Saúde no âmbito do IFNMG: limites e desafios 
 
 

6. A Instituição possui alguma política interna formal, sistemática, programática, voltada 
para a saúde e a qualidade de vida dos servidores? Se sim, qual? 

 
7. O IFNMG desenvolve práticas de saúde sistemáticas, programáticas, voltadas para a 

saúde e qualidade de vida dos servidores, incluindo ações de prevenção de acidentes e 
segurança no trabalho? Se sim, que ações são desenvolvidas? 

 
8. Na sua percepção, as ações desenvolvidas são eficazes no sentido melhoria da saúde 

qualidade de vida dos servidores? Se sim, como isso é aferido? 
 

9. No contexto atual da Instituição, você considera importante que a Instituição 
desenvolva políticas e programas voltados para a saúde e qualidade de vida dos 
servidores? Por quê? 

 
10. Em sua opinião, a gestão do IFNMG, em suas ações institucionais, têm dado 

relevância e apoio para as políticas e práticas institucionais voltadas para a saúde dos 
servidores? Você acha que há muito, pouco ou nenhum interesse institucional nesse 
sentido? Tal interesse tem sido evidenciado através de apoio e subsídio de fato às 
ações de saúde? 

 
11. Em sua opinião, quais os principais desafios e óbices para a implementação de ações 

voltadas para a saúde e qualidade de vida no trabalho dos servidores? Quais limitações 
você percebe no âmbito da gestão interna, de política do Governo Federal e mesmo da 
Diretoria de Gestão de Pessoas? O que você acha que poderia melhorar? 

 
12. Em sua opinião, qual o papel atual da Diretoria de Gestão de Pessoas no processo de 

criação de políticas e implementação de ações voltadas para a saúde e qualidade de 
vida dos servidores? 
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Articulação entre as ações de saúde institucionais e as políticas propostas 
 

13. No âmbito do serviço público federal existe uma política chamada Política de Atenção 
à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal (PASS), a qual 
preconiza que os órgãos e Instituições públicos federais devam desenvolver ações 
voltadas para saúde de seus servidores, com base em três eixos principais: perícia em 
saúde; assistência em saúde; e promoção e vigilância em saúde. As ações 
desenvolvidas na Instituição atendem a essa orientação, sobretudo no que se refere às 
ações de promoção em saúde? Explique sua resposta. 
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APÊNDICE E – ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM PSICÓLOGO DA CASQV 

 
Data: ____/_____/2018 

 

Título da pesquisa: A saúde do servidor como objeto de gestão: um estudo no Instituto 
Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Norte De Minas Gerais – IFNMG. 
 
Objetivo da pesquisa: Analisar o cuidado à saúde do servidor como objeto de gestão no 
âmbito do IFNMG, considerando as políticas e práticas internas de saúde propostas pela 
Instituição e as disposições da Política de Atenção à Saúde e Qualidade de Vida do Servidor 
(PASS). 
 

Dados do Entrevistado 
 

Nome:____________________________________________________ Idade: _______ 
Sexo:____ Cargo que ocupa na Instituição: ___________________________________  
Tempo de serviço na Instituição: __________ Tempo de atuação na DGP:___________ 
 
Tempo total estimado: 90 minutos 

 
Apresentação e Informações preliminares 
 
Inicialmente será feita a apresentação do pesquisador, dos objetivos da pesquisa e da dinâmica 
adotada para a realização da entrevista.  
 
Será solicitada autorização para o registro em áudio da entrevista, e serão prestados mais 
alguns esclarecimentos acerca da utilização dos dados da pesquisa, da análise e divulgação 
dos resultados. 
 
Será iniciada a entrevista com as perguntas pré-estabelecidas, evitando-se interferências e 
procurando-se manter um ambiente tranquilo e um clima de confiança para que o entrevistado 
possa se sentir à vontade. O respondente será incentivado a explicar suas respostas, a fim de 
obter certo aprofundamento nas questões. Será explicado que este roteiro contém algumas 
questões básicas que poderão ser desdobradas durante a entrevista caso seja necessário 
maiores esclarecimentos sobre os assuntos abordados nas perguntas. O entrevistado será 
informado que ele poderá se sentir à vontade para não responder a alguma questão que lhe 
cause constrangimento, sem que isto lhe cause qualquer prejuízo. 
 
Ao final da entrevista, o pesquisador agradecerá participação do entrevistado e se colocará à 
disposição para esclarecimentos de dúvidas ou comentários. 
 
Questões 
 
Estrutura organizacional e recursos da CASQV 
 
 
 

1. O IFNMG conta hoje com um órgão que gerencia as ações de saúde no âmbito da 
Instituição, a CASQV, vinculado á Diretoria de Gestão de Pessoas. Após a 
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implantação da CASQV, você acha que foi observada alguma mudança positiva no 
tocante à melhoria da saúde e qualidade de vida dos servidores? Se sim, de que forma 
isso foi evidenciado? Quais pontos positivos e negativos você percebe na estrutura 
atual da CASQ? 

 
2. Você acha que a estrutura atual da CASQV, em termos de pessoal, recursos materiais 

e financeiros, é suficiente para que sejam desenvolvidas ações de saúde efetivas na 
Instituição? Explique sua resposta. 

 
3. Você acha as ações de promoção e vigilância à saúde dos servidores são viáveis frente 

aos recursos institucionais existentes? 
 

4. Quais suas funções dentro da CASQV? Quais as ações desenvolvidas por você, 
sobretudo no que se refere ao cuidado à saúde do servidor? 

 
5. Você acha que as ações institucionais voltadas para a promoção e vigilância em saúde 

dos servidores são desenvolvidas de forma satisfatória? Se sim, como isso é 
evidenciado? Se não, quais os principais motivos? 

 
 
Ações de Saúde no âmbito do IFNMG: limites e desafios 
 
 

6. A Instituição possui alguma política interna formal, sistemática, programática, voltada 
para a saúde e a qualidade de vida dos servidores? Se sim, qual? 

 
7. O IFNMG desenvolve práticas de saúde sistemáticas, programáticas, voltadas para a 

saúde e qualidade de vida dos servidores, incluindo ações de prevenção de acidentes e 
segurança no trabalho? Se sim, que ações são desenvolvidas? 

 
8. Na sua percepção, as ações desenvolvidas são eficazes no sentido melhoria da saúde 

qualidade de vida dos servidores? Se sim, como isso é aferido? 
 

9. No contexto atual da Instituição, você considera importante que a Instituição 
desenvolva políticas e programas voltados para a saúde e qualidade de vida dos 
servidores? Por quê? 

 
10. Em sua opinião, a gestão do IFNMG, em suas ações institucionais, têm dado 

relevância e apoio para as políticas e práticas institucionais voltadas para a saúde dos 
servidores? Você acha que há muito, pouco ou nenhum interesse institucional nesse 
sentido? Tal interesse tem sido evidenciado através de apoio e subsídio de fato às 
ações de saúde? 

 
11. Em sua opinião, quais os principais desafios e óbices para a implementação de ações 

voltadas para a saúde e qualidade de vida no trabalho dos servidores? Quais limitações 
você percebe no âmbito da gestão interna, de política do Governo Federal e mesmo da 
Diretoria de Gestão de Pessoas? O que você acha que poderia melhorar? 
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12. Em sua opinião, qual o papel atual da Diretoria de Gestão de Pessoas no processo de 
criação de políticas e implementação de ações voltadas para a saúde e qualidade de 
vida dos servidores? 

 
Articulação entre as ações de saúde institucionais e as políticas propostas 
 

14. No âmbito do serviço público federal existe uma política chamada Política de Atenção 
à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal (PASS), a qual 
preconiza que os órgãos e Instituições públicos federais devam desenvolver ações 
voltadas para saúde de seus servidores, com base em três eixos principais: perícia em 
saúde; assistência em saúde; e promoção e vigilância em saúde. As ações 
desenvolvidas na Instituição atendem a essa orientação, sobretudo no que se refere às 
ações de promoção em saúde? Explique sua resposta. 
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APÊNDICE F – ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM PROFISSINAL DO SETOR 

FINANCEIRO 

 
Data: ____/_____/2018 

 

Título da pesquisa: A saúde do servidor como objeto de gestão: um estudo no Instituto 
Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Norte De Minas Gerais – IFNMG. 
 
Objetivo da pesquisa: Analisar o cuidado à saúde do servidor como objeto de gestão no 
âmbito do IFNMG, considerando as políticas e práticas internas de saúde propostas pela 
Instituição e as disposições da Política de Atenção à Saúde e Qualidade de Vida do Servidor 
(PASS). 
 

Dados do Entrevistado 
 

Nome:____________________________________________________ Idade: _______ 
Sexo:____ Cargo que ocupa na Instituição: ___________________________________  
Tempo de serviço na Instituição: __________ Tempo de atuação na DGP:___________ 
 
Tempo total estimado: 90 minutos 

 
Apresentação e Informações preliminares 
 
Inicialmente será feita a apresentação do pesquisador, dos objetivos da pesquisa e da dinâmica 
adotada para a realização da entrevista.  
 
Será solicitada autorização para o registro em áudio da entrevista, e serão prestados mais 
alguns esclarecimentos acerca da utilização dos dados da pesquisa, da análise e divulgação 
dos resultados. 
 
Será iniciada a entrevista com as perguntas pré-estabelecidas, evitando-se interferências e 
procurando-se manter um ambiente tranquilo e um clima de confiança para que o entrevistado 
possa se sentir à vontade. O respondente será incentivado a explicar suas respostas, a fim de 
obter certo aprofundamento nas questões. Será explicado que este roteiro contém algumas 
questões básicas que poderão ser desdobradas durante a entrevista caso seja necessário 
maiores esclarecimentos sobre os assuntos abordados nas perguntas. O entrevistado será 
informado que ele poderá se sentir à vontade para não responder a alguma questão que lhe 
cause constrangimento, sem que isto lhe cause qualquer prejuízo. 
 
Ao final da entrevista, o pesquisador agradecerá participação do entrevistado e se colocará à 
disposição para esclarecimentos de dúvidas ou comentários. 
 
Questões 
 
 

1. Dentro do orçamento que o IFNMG recebe anualmente para os gastos com suas 
políticas e programas internos, existe algum montante destinado para o cuidado à 
saúde dos servidores da Instituição? 
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2. A gestão do IFNMG, na destinação dos recursos orçamentários, tem priorizado as 
ações voltadas para a saúde e qualidade de vida dos servidores? 

 
3. Na sua opinião, de que depende a destinação de recursos para as ações voltadas para a 

saúde dos servidores da Instituição? 
 

4. Tem havido demanda por parte da DGP ou da CASQV no sentido de buscar recursos 
para as ações de saúde e qualidade de vida dos servidores da Instituição? 

 
5. Você acha que a gestão do IFNMG tem dado relevância e apoio, em termos de 

recursos orçamentários, para as ações de saúde institucionais? 
 

6. Nos últimos anos houve destinação de recursos para ações de saúde institucionais? 
Caso tenha havido, você considera que tais recursos foram suficientes? 
 

7. Quais as principais dificuldades e obstáculos para que sejam destinados recursos 
satisfatórios para que a Instituição desenvolva as ações propostas para melhoria da 
saúde e qualidade de vida dos seus servidores? 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa intitulada: “A saúde do servidor 
como objeto de gestão: um estudo no Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia 
Do Norte De Minas Gerais – IFNMG” em virtude de ser Diretor de Gestão de Pessoas do 
IFNMG. A pesquisa é coordenada pelo mestrando Helinton Guedes de Mendonça, sob 
orientação do Prof.º Drº. Altamir Fernandes de Oliveira.  
 
A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você poderá 
desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua relação 
com o pesquisador, com a UFVJM ou com o Instituto Federal de Educação do Norte de 
Minas Gerais (IFNMG).  
 
O objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar o cuidado à saúde do servidor como 
objeto de gestão no âmbito do IFNMG, considerando as políticas e práticas internas de saúde 
propostas pela Instituição e as disposições da Política de Atenção à Saúde e Qualidade de 
Vida do Servidor (PASS). Tem ainda como objetivos específicos: compreender, como estão 
orientadas e organizadas as ações voltadas para a saúde dos servidores no âmbito do IFNMG; 
analisar a articulação entre as ações realizadas pela Instituição no tocante ao cuidado à saúde 
dos servidores com as disposições da PASS e com as práticas propostas pela Instituição; 
investigar os limites, desafios e as perspectivas para o desenvolvimento de programas e ações 
voltadas para a promoção da saúde dos servidores no âmbito da Instituição; descrever o perfil 
dos afastamentos por motivos de saúde dos servidores do IFNMG referente ao ano de 2016, 
identificando as principais causas dos afastamentos, os cargos mais acometidos e a 
distribuição desses afastamentos por sexo, faixa etária, e entre docentes e técnico-
administrativos. 
 
Caso você decida aceitar o convite, será submetido (a) ao seguinte procedimento: responder a 
uma entrevista semiestruturada com 17 questões. O tempo previsto para a sua participação é 
de aproximadamente 50 minutos.  
 
Os riscos relacionados com sua participação podem ser considerados mínimos, sendo eles sua 
identificação e possível constrangimento durante a aplicação e gravação da entrevista. Será 
necessário que você disponibilize um tempo dentro do seu horário de trabalho e se identifique 
para a participação neste estudo. Os riscos serão minimizados pela utilização de espaço 
reservado para responder às perguntas, pela opção de responder em outro lugar ou ambiente, e 
pela opção de não responder a alguma pergunta que lhe cause desconforto, sem que isto lhe 
cause qualquer prejuízo. Será mantido sigilo quanto á sua identidade nominal, a qual não será 
revelada em nenhuma etapa do estudo. Contudo, na pesquisa haverá a identificação do cargo 
que você ocupa na Instituição, que é o de Diretor de Gestão de Pessoas. Ressalta-se que as 
informações coletadas nesta pesquisa serão utilizadas estritamente para fins científicos. 
 
Os benefícios relacionados com a sua participação nesta pesquisa serão indiretos. Os 
resultados deste estudo permitirão conhecer melhor os aspectos que envolvem a gestão de 
saúde dos servidores por parte do IFNMG, bem como subsidiar a criação de políticas internas 
voltadas para a promoção da saúde e qualidade de vida dos servidores desses servidores. Os 
elementos teóricos deste estudo também contribuirão para o enriquecimento acadêmico e 
profissional de estudantes, trabalhadores e gestores.  
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Os resultados desta pesquisa também poderão ser apresentados em seminários, congressos e 
similares, com propósito estritamente científico. A sua participação, bem como a de todas as 
partes envolvidas, será voluntária, não havendo remuneração para tal. Não estão previstos 
gastos relativos à sua participação, então não se justifica qualquer ressarcimento. Não está 
previsto indenização por sua participação, mas em qualquer momento se você sofrer algum 
dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização. 
 
Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do pesquisador 
principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação agora ou em 
qualquer momento.  
 
Coordenador do Projeto: Helinton Guedes de Mendonça 
Endereço: Rua Joaquim Martins de Oliveira, nº 546, apto 402, Bairro Cidade Nova, Cep: 
39400-477, Montes Claros/MG.  
Telefone:(038) 999681822  
 
Declaro que entendi os objetivos, minha forma de participação na pesquisa, bem como seus 
riscos e benefícios, e aceito o convite para participar da mesma, e autorizo também a 
publicação de seus resultados. 
 
 
Nome do sujeito da pesquisa: __________________________________________ 

 
 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _______________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________ 
Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 
Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba – 
Diamantina/MG CEP39100000 
Tel.: (38)3532-1240 – 
Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior 
Secretária: Ana Flávia de Abreu 
Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br. 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

COORDENADOR DA CASQV 

 
Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa intitulada: “A saúde do servidor 
como objeto de gestão: um estudo no Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia 
Do Norte De Minas Gerais – IFNMG” em virtude de ser o Coordenador da Coordenação de 
Assistência à Saúde e Qualidade de Vida do Servidor (CASQV) do IFNMG. A pesquisa é 
coordenada pelo mestrando Helinton Guedes de Mendonça, sob orientação da Prof.º Drº. 
Altamir Fernandes de Oliveira.  
 
A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você poderá 
desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua relação 
com o pesquisador, com a UFVJM ou com o Instituto Federal de Educação do Norte de 
Minas Gerais (IFNMG).  
 
O objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar o cuidado à saúde do servidor como 
objeto de gestão no âmbito do IFNMG, considerando as políticas e práticas internas de saúde 
propostas pela Instituição e as disposições da Política de Atenção à Saúde e Qualidade de 
Vida do Servidor (PASS). Tem ainda como objetivos específicos: compreender, como estão 
orientadas e organizadas as ações voltadas para a saúde dos servidores no âmbito do IFNMG; 
analisar a articulação entre as ações realizadas pela Instituição no tocante ao cuidado à saúde 
dos servidores com as disposições da PASS e com as práticas propostas pela Instituição; 
investigar os limites, desafios e as perspectivas para o desenvolvimento de programas e ações 
voltadas para a promoção da saúde dos servidores no âmbito da Instituição; descrever o perfil 
dos afastamentos por motivos de saúde dos servidores do IFNMG referente ao ano de 2016, 
identificando as principais causas dos afastamentos, os cargos mais acometidos e a 
distribuição desses afastamentos por sexo, faixa etária, e entre docentes e técnico-
administrativos. 
 
Caso você decida aceitar o convite, será submetido (a) ao seguinte procedimento: responder a 
uma entrevista semiestruturada com 17 questões. O tempo previsto para a sua participação é 
de aproximadamente 50 minutos.  
 
Os riscos relacionados com sua participação podem ser considerados mínimos, sendo eles sua 
identificação e possível constrangimento durante a aplicação e gravação da entrevista. Será 
necessário que você disponibilize um tempo dentro do seu horário de trabalho e se identifique 
para a participação neste estudo. Os riscos serão minimizados pela utilização de espaço 
reservado para responder às perguntas, pela opção de responder em outro lugar ou ambiente, e 
pela opção de não responder a alguma pergunta que lhe cause desconforto, sem que isto lhe 
cause qualquer prejuízo. Será mantido sigilo quanto á sua identidade nominal, a qual não será 
revelada em nenhuma etapa do estudo. Contudo, na pesquisa haverá a identificação da função 
que você ocupa na Instituição, que é a de Coordenador da CASQV. Ressalta-se que as 
informações coletadas nesta pesquisa serão utilizadas estritamente para fins científicos. 
 
Os benefícios relacionados com a sua participação nesta pesquisa serão indiretos. Os 
resultados deste estudo permitirão conhecer melhor os aspectos que envolvem a gestão de 
saúde dos servidores por parte do IFNMG, bem como subsidiar a criação de políticas internas 
voltadas para a promoção da saúde e qualidade de vida dos servidores desses servidores. Os 
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elementos teóricos deste estudo também contribuirão para o enriquecimento acadêmico e 
profissional de estudantes, trabalhadores e gestores.  
 
Os resultados desta pesquisa também poderão ser apresentados em seminários, congressos e 
similares, com propósito estritamente científico. A sua participação, bem como a de todas as 
partes envolvidas, será voluntária, não havendo remuneração para tal. Não estão previstos 
gastos relativos à sua participação, então não se justifica qualquer ressarcimento. Não está 
previsto indenização por sua participação, mas em qualquer momento se você sofrer algum 
dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização. 
 
Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do pesquisador 
principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação agora ou em 
qualquer momento.  
 
Coordenador do Projeto: Helinton Guedes de Mendonça 
Endereço: Rua Joaquim Martins de Oliveira, nº 546, apto 402, Bairro Cidade Nova, Cep: 
39400-477, Montes Claros/MG.  
Telefone:(038) 999681822  
 
Declaro que entendi os objetivos, minha forma de participação na pesquisa, bem como seus 
riscos e benefícios, e aceito o convite para participar da mesma, e autorizo também a 
publicação de seus resultados. 
 
 
Nome do sujeito da pesquisa: __________________________________________ 

 
 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _______________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________ 
Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 
Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba – 
Diamantina/MG CEP39100000 
Tel.: (38)3532-1240 – 
Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior 
Secretária: Ana Flávia de Abreu 
Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br. 
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ANEXO C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

MÉDICO DA CASQV 

 
Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa intitulada: “A saúde do servidor 
como objeto de gestão: um estudo no Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia 
Do Norte De Minas Gerais – IFNMG” em virtude de ser Médico da CASQV. A pesquisa é 
coordenada pelo mestrando Helinton Guedes de Mendonça, sob orientação do Prof.º Drº. 
Altamir Fernandes de Oliveira.  
 
A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você poderá 
desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua relação 
com o pesquisador, com a UFVJM ou com o Instituto Federal de Educação do Norte de 
Minas Gerais (IFNMG).  
 
O objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar o cuidado à saúde do servidor como 
objeto de gestão no âmbito do IFNMG, considerando as políticas e práticas internas de saúde 
propostas pela Instituição e as disposições da Política de Atenção à Saúde e Qualidade de 
Vida do Servidor (PASS). Tem ainda como objetivos específicos: compreender, como estão 
orientadas e organizadas as ações voltadas para a saúde dos servidores no âmbito do IFNMG; 
analisar a articulação entre as ações realizadas pela Instituição no tocante ao cuidado à saúde 
dos servidores com as disposições da PASS e com as práticas propostas pela Instituição; 
investigar os limites, desafios e as perspectivas para o desenvolvimento de programas e ações 
voltadas para a promoção da saúde dos servidores no âmbito da Instituição; descrever o perfil 
dos afastamentos por motivos de saúde dos servidores do IFNMG referente ao ano de 2016, 
identificando as principais causas dos afastamentos, os cargos mais acometidos e a 
distribuição desses afastamentos por sexo, faixa etária, e entre docentes e técnico-
administrativos. 
 
Caso você decida aceitar o convite, será submetido (a) ao seguinte procedimento: responder a 
uma entrevista semiestruturada com 13 questões. O tempo previsto para a sua participação é 
de aproximadamente 50 minutos.  
 
Os riscos relacionados com sua participação podem ser considerados mínimos, sendo eles sua 
identificação e possível constrangimento durante a aplicação e gravação da entrevista. Será 
necessário que você disponibilize um tempo dentro do seu horário de trabalho e se identifique 
para a participação neste estudo. Os riscos serão minimizados pela utilização de espaço 
reservado para responder às perguntas, pela opção de responder em outro lugar ou ambiente, e 
pela opção de não responder a alguma pergunta que lhe cause desconforto, sem que isto lhe 
cause qualquer prejuízo. Será mantido sigilo quanto á sua identidade nominal, a qual não será 
revelada em nenhuma etapa do estudo. Contudo, na pesquisa haverá a identificação do cargo 
que você ocupa na Instituição, que é o de Médico, integrante da CASQV. Ressalta-se que as 
informações coletadas nesta pesquisa serão utilizadas estritamente para fins científicos. 
 
Os benefícios relacionados com a sua participação nesta pesquisa serão indiretos. Os 
resultados deste estudo permitirão conhecer melhor os aspectos que envolvem a gestão de 
saúde dos servidores por parte do IFNMG, bem como subsidiar a criação de políticas internas 
voltadas para a promoção da saúde e qualidade de vida dos servidores desses servidores. Os 
elementos teóricos deste estudo também contribuirão para o enriquecimento acadêmico e 
profissional de estudantes, trabalhadores e gestores.  
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Os resultados desta pesquisa também poderão ser apresentados em seminários, congressos e 
similares, com propósito estritamente científico. A sua participação, bem como a de todas as 
partes envolvidas, será voluntária, não havendo remuneração para tal. Não estão previstos 
gastos relativos à sua participação, então não se justifica qualquer ressarcimento. Não está 
previsto indenização por sua participação, mas em qualquer momento se você sofrer algum 
dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização. 
 
Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do pesquisador 
principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação agora ou em 
qualquer momento.  
 
Coordenador do Projeto: Helinton Guedes de Mendonça 
Endereço: Rua Joaquim Martins de Oliveira, nº 546, apto 402, Bairro Cidade Nova, Cep: 
39400-477, Montes Claros/MG.  
Telefone:(038) 999681822  
 
Declaro que entendi os objetivos, minha forma de participação na pesquisa, bem como seus 
riscos e benefícios, e aceito o convite para participar da mesma, e autorizo também a 
publicação de seus resultados. 
 
 
Nome do sujeito da pesquisa: __________________________________________ 

 
 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _______________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________ 
Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 
Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba – 
Diamantina/MG CEP39100000 
Tel.: (38)3532-1240 – 
Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior 
Secretária: Ana Flávia de Abreu 
Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br. 
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ANEXO D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

 
Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa intitulada: “A saúde do servidor 
como objeto de gestão: um estudo no Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia 
Do Norte De Minas Gerais – IFNMG” em virtude de ser Técnico de Segurança do Trabalho 
do Núcleo de Segurança do Trabalho do IFNMG. A pesquisa é coordenada pelo mestrando 
Helinton Guedes de Mendonça, sob orientação da Prof.º Drº. Altamir Fernandes de Oliveira.  
 
A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você poderá 
desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua relação 
com o pesquisador, com a UFVJM ou com o Instituto Federal de Educação do Norte de 
Minas Gerais (IFNMG).  
 
O objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar o cuidado à saúde do servidor como 
objeto de gestão no âmbito do IFNMG, considerando as políticas e práticas internas de saúde 
propostas pela Instituição e as disposições da Política de Atenção à Saúde e Qualidade de 
Vida do Servidor (PASS). Tem ainda como objetivos específicos: compreender, como estão 
orientadas e organizadas as ações voltadas para a saúde dos servidores no âmbito do IFNMG; 
analisar a articulação entre as ações realizadas pela Instituição no tocante ao cuidado à saúde 
dos servidores com as disposições da PASS e com as práticas propostas pela Instituição; 
investigar os limites, desafios e as perspectivas para o desenvolvimento de programas e ações 
voltadas para a promoção da saúde dos servidores no âmbito da Instituição; descrever o perfil 
dos afastamentos por motivos de saúde dos servidores do IFNMG referente ao ano de 2016, 
identificando as principais causas dos afastamentos, os cargos mais acometidos e a 
distribuição desses afastamentos por sexo, faixa etária, e entre docentes e técnico-
administrativos. 
 
Caso você decida aceitar o convite, será submetido (a) ao seguinte procedimento: responder a 
uma entrevista semiestruturada com 12 questões. O tempo previsto para a sua participação é 
de aproximadamente 50 minutos.  
 
Os riscos relacionados com sua participação podem ser considerados mínimos, sendo eles sua 
identificação e possível constrangimento durante a aplicação e gravação da entrevista. Será 
necessário que você disponibilize um tempo dentro do seu horário de trabalho e se identifique 
para a participação neste estudo. Os riscos serão minimizados pela utilização de espaço 
reservado para responder às perguntas, pela opção de responder em outro lugar ou ambiente, e 
pela opção de não responder a alguma pergunta que lhe cause desconforto, sem que isto lhe 
cause qualquer prejuízo. Será mantido sigilo quanto á sua identidade nominal, a qual não será 
revelada em nenhuma etapa do estudo. Contudo, na pesquisa haverá a identificação do cargo 
que você ocupa na Instituição, que é o de Técnico de Segurança do Trabalho. Ressalta-se que 
as informações coletadas nesta pesquisa serão utilizadas estritamente para fins científicos. 
 
Os benefícios relacionados com a sua participação nesta pesquisa serão indiretos. Os 
resultados deste estudo permitirão conhecer melhor os aspectos que envolvem a gestão de 
saúde dos servidores por parte do IFNMG, bem como subsidiar a criação de políticas internas 
voltadas para a promoção da saúde e qualidade de vida dos servidores desses servidores. Os 
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elementos teóricos deste estudo também contribuirão para o enriquecimento acadêmico e 
profissional de estudantes, trabalhadores e gestores.  
 
Os resultados desta pesquisa também poderão ser apresentados em seminários, congressos e 
similares, com propósito estritamente científico. A sua participação, bem como a de todas as 
partes envolvidas, será voluntária, não havendo remuneração para tal. Não estão previstos 
gastos relativos à sua participação, então não se justifica qualquer ressarcimento. Não está 
previsto indenização por sua participação, mas em qualquer momento se você sofrer algum 
dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização. 
 
Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do pesquisador 
principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação agora ou em 
qualquer momento.  
 
Coordenador do Projeto: Helinton Guedes de Mendonça 
Endereço: Rua Joaquim Martins de Oliveira, nº 546, apto 402, Bairro Cidade Nova, Cep: 
39400-477, Montes Claros/MG.  
Telefone:(038) 999681822  
 
Declaro que entendi os objetivos, minha forma de participação na pesquisa, bem como seus 
riscos e benefícios, e aceito o convite para participar da mesma, e autorizo também a 
publicação de seus resultados. 
 
 
Nome do sujeito da pesquisa: __________________________________________ 

 
 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _______________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________ 
Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 
Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba – 
Diamantina/MG CEP39100000 
Tel.: (38)3532-1240 – 
Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior 
Secretária: Ana Flávia de Abreu 
Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



250 
 

ANEXO E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

PSICÓLOGO DA CASQV 

 
Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa intitulada: “A saúde do servidor 
como objeto de gestão: um estudo no Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia 
Do Norte De Minas Gerais – IFNMG” em virtude de ser Psicólogo da CASQV. A pesquisa é 
coordenada pelo mestrando Helinton Guedes de Mendonça, sob orientação do Prof.º Drº. 
Altamir Fernandes de Oliveira.  
 
A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você poderá 
desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua relação 
com o pesquisador, com a UFVJM ou com o Instituto Federal de Educação do Norte de 
Minas Gerais (IFNMG).  
 
O objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar o cuidado à saúde do servidor como 
objeto de gestão no âmbito do IFNMG, considerando as políticas e práticas internas de saúde 
propostas pela Instituição e as disposições da Política de Atenção à Saúde e Qualidade de 
Vida do Servidor (PASS). Tem ainda como objetivos específicos: compreender, como estão 
orientadas e organizadas as ações voltadas para a saúde dos servidores no âmbito do IFNMG; 
analisar a articulação entre as ações realizadas pela Instituição no tocante ao cuidado à saúde 
dos servidores com as disposições da PASS e com as práticas propostas pela Instituição; 
investigar os limites, desafios e as perspectivas para o desenvolvimento de programas e ações 
voltadas para a promoção da saúde dos servidores no âmbito da Instituição; descrever o perfil 
dos afastamentos por motivos de saúde dos servidores do IFNMG referente ao ano de 2016, 
identificando as principais causas dos afastamentos, os cargos mais acometidos e a 
distribuição desses afastamentos por sexo, faixa etária, e entre docentes e técnico-
administrativos. 
 
Caso você decida aceitar o convite, será submetido (a) ao seguinte procedimento: responder a 
uma entrevista semiestruturada com 14 questões. O tempo previsto para a sua participação é 
de aproximadamente 50 minutos.  
 
Os riscos relacionados com sua participação podem ser considerados mínimos, sendo eles sua 
identificação e possível constrangimento durante a aplicação e gravação da entrevista. Será 
necessário que você disponibilize um tempo dentro do seu horário de trabalho e se identifique 
para a participação neste estudo. Os riscos serão minimizados pela utilização de espaço 
reservado para responder às perguntas, pela opção de responder em outro lugar ou ambiente, e 
pela opção de não responder a alguma pergunta que lhe cause desconforto, sem que isto lhe 
cause qualquer prejuízo. Será mantido sigilo quanto á sua identidade nominal, a qual não será 
revelada em nenhuma etapa do estudo. Contudo, na pesquisa haverá a identificação do cargo 
que você ocupa na Instituição, que é o de Psicólogo, integrante da CASQV. Ressalta-se que as 
informações coletadas nesta pesquisa serão utilizadas estritamente para fins científicos. 
 
Os benefícios relacionados com a sua participação nesta pesquisa serão indiretos. Os 
resultados deste estudo permitirão conhecer melhor os aspectos que envolvem a gestão de 
saúde dos servidores por parte do IFNMG, bem como subsidiar a criação de políticas internas 
voltadas para a promoção da saúde e qualidade de vida dos servidores desses servidores. Os 
elementos teóricos deste estudo também contribuirão para o enriquecimento acadêmico e 
profissional de estudantes, trabalhadores e gestores.  
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Os resultados desta pesquisa também poderão ser apresentados em seminários, congressos e 
similares, com propósito estritamente científico. A sua participação, bem como a de todas as 
partes envolvidas, será voluntária, não havendo remuneração para tal. Não estão previstos 
gastos relativos à sua participação, então não se justifica qualquer ressarcimento. Não está 
previsto indenização por sua participação, mas em qualquer momento se você sofrer algum 
dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização. 
 
Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do pesquisador 
principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação agora ou em 
qualquer momento.  
 
Coordenador do Projeto: Helinton Guedes de Mendonça 
Endereço: Rua Joaquim Martins de Oliveira, nº 546, apto 402, Bairro Cidade Nova, Cep: 
39400-477, Montes Claros/MG.  
Telefone:(038) 999681822  
 
Declaro que entendi os objetivos, minha forma de participação na pesquisa, bem como seus 
riscos e benefícios, e aceito o convite para participar da mesma, e autorizo também a 
publicação de seus resultados. 
 
 
Nome do sujeito da pesquisa: __________________________________________ 

 
 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _______________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________ 
Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 
Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba – 
Diamantina/MG CEP39100000 
Tel.: (38)3532-1240 – 
Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior 
Secretária: Ana Flávia de Abreu 
Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br. 
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ANEXO F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

PROFISSIONAL DO SETOR FINANCEIRO DA PROAD/IFNMG 

 
Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa intitulada: “A saúde do servidor 
como objeto de gestão: um estudo no Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia 
Do Norte De Minas Gerais – IFNMG” em virtude de ser profissional do setor financeiro da 
PROAD/IFNMG. A pesquisa é coordenada pelo mestrando Helinton Guedes de Mendonça, 
sob orientação do Prof.º Drº. Altamir Fernandes de Oliveira.  
 
A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você poderá 
desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua relação 
com o pesquisador, com a UFVJM ou com o Instituto Federal de Educação do Norte de 
Minas Gerais (IFNMG).  
 
O objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar o cuidado à saúde do servidor como 
objeto de gestão no âmbito do IFNMG, considerando as políticas e práticas internas de saúde 
propostas pela Instituição e as disposições da Política de Atenção à Saúde e Qualidade de 
Vida do Servidor (PASS). Tem ainda como objetivos específicos: compreender, como estão 
orientadas e organizadas as ações voltadas para a saúde dos servidores no âmbito do IFNMG; 
analisar a articulação entre as ações realizadas pela Instituição no tocante ao cuidado à saúde 
dos servidores com as disposições da PASS e com as práticas propostas pela Instituição; 
investigar os limites, desafios e as perspectivas para o desenvolvimento de programas e ações 
voltadas para a promoção da saúde dos servidores no âmbito da Instituição; descrever o perfil 
dos afastamentos por motivos de saúde dos servidores do IFNMG referente ao ano de 2016, 
identificando as principais causas dos afastamentos, os cargos mais acometidos e a 
distribuição desses afastamentos por sexo, faixa etária, e entre docentes e técnico-
administrativos. 
 
Caso você decida aceitar o convite, será submetido (a) ao seguinte procedimento: responder a 
uma entrevista semiestruturada com 7 questões. O tempo previsto para a sua participação é de 
aproximadamente 50 minutos.  
 
Os riscos relacionados com sua participação podem ser considerados mínimos, sendo eles sua 
identificação e possível constrangimento durante a aplicação e gravação da entrevista. Será 
necessário que você disponibilize um tempo dentro do seu horário de trabalho e se identifique 
para a participação neste estudo. Os riscos serão minimizados pela utilização de espaço 
reservado para responder às perguntas, pela opção de responder em outro lugar ou ambiente, e 
pela opção de não responder a alguma pergunta que lhe cause desconforto, sem que isto lhe 
cause qualquer prejuízo. Será mantido sigilo quanto á sua identidade nominal, a qual não será 
revelada em nenhuma etapa do estudo. Contudo, na pesquisa poderá haver a identificação do 
cargo que você ocupa na Instituição. Ressalta-se que as informações coletadas nesta pesquisa 
serão utilizadas estritamente para fins científicos. 
 
Os benefícios relacionados com a sua participação nesta pesquisa serão indiretos. Os 
resultados deste estudo permitirão conhecer melhor os aspectos que envolvem a gestão de 
saúde dos servidores por parte do IFNMG, bem como subsidiar a criação de políticas internas 
voltadas para a promoção da saúde e qualidade de vida dos servidores desses servidores. Os 
elementos teóricos deste estudo também contribuirão para o enriquecimento acadêmico e 
profissional de estudantes, trabalhadores e gestores.  
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Os resultados desta pesquisa também poderão ser apresentados em seminários, congressos e 
similares, com propósito estritamente científico. A sua participação, bem como a de todas as 
partes envolvidas, será voluntária, não havendo remuneração para tal. Não estão previstos 
gastos relativos à sua participação, então não se justifica qualquer ressarcimento. Não está 
previsto indenização por sua participação, mas em qualquer momento se você sofrer algum 
dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização. 
 
Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do pesquisador 
principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação agora ou em 
qualquer momento.  
 
Coordenador do Projeto: Helinton Guedes de Mendonça 
Endereço: Rua Joaquim Martins de Oliveira, nº 546, apto 402, Bairro Cidade Nova, Cep: 
39400-477, Montes Claros/MG.  
Telefone:(038) 999681822  
 
Declaro que entendi os objetivos, minha forma de participação na pesquisa, bem como seus 
riscos e benefícios, e aceito o convite para participar da mesma, e autorizo também a 
publicação de seus resultados. 
 
 
Nome do sujeito da pesquisa: __________________________________________ 

 
 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _______________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________ 
Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 
Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba – 
Diamantina/MG CEP39100000 
Tel.: (38)3532-1240 – 
Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior 
Secretária: Ana Flávia de Abreu 
Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


