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RESUMO
O objetivo deste estudo foi verificar a implementação da Política de Atenção à Saúde e
Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal (PASS) nos órgãos referenciados à
Unidade do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS) da Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e em outras instituições públicas
federais localizadas em cidades que acolhem a UFVJM, um dos campi do CEFET/MG, as
gerências e agências do INSS de Diamantina e Teófilo Otoni. Para tanto, foi realizado um
estudo descritivo transversal com 205 indivíduos (201 servidores ativos e quatro gestores de
recursos humanos e, ou diretores), que, em relação aos servidores ativos, teve como objetivo
conhecer as demandas relacionadas aos planos de saúde, caracterizá-los quanto ao
absenteísmo/doença ou acidentes em serviço e ainda quanto à insalubridade/periculosidade,
além de verificar o conhecimento desses servidores em relação às ações propostas pela PASS
já implantadas nos referidos órgãos. Junto aos gestores de recursos humanos e, ou diretores
procurou-se identificar as dificuldades enfrentadas para a implementação das ações propostas
por essa política. Este estudo demonstra a necessidade de criação de canais de comunicação
que possibilitem manter os servidores das instituições envolvidas atualizados em relação às
ações propostas pela PASS. Aponta a importância do benefício da saúde suplementar e ratifica
a relevância da ação de acompanhamento da qualidade e aprimoramento da assistência
prestada pelos planos de saúde. Confirma que a cooperação técnica entre os órgãos públicos
pode favorecer a resolução de questões periciais de servidores e aponta que os dados de
absenteísmo/doença são similares aos de outros estudos realizados. Apresenta informações
relacionadas com promoção e vigilância nos órgãos envolvidos e recomenda novos estudos
para melhor entendimento dessas ações.
Palavras-chave: Saúde do servidor. Saúde suplementar. Absenteísmo. Atenção à saúde.
Serviço de perícia. Assistência à saúde. Promoção da saúde. Vigilância em ambientes de
trabalho.

ABSTRACT

The aim of the current study was to verify the implementation of the Policy of Attention to the
Health and Safety of Work of Federal Workers (PASS) in public agencies referenced to the
SIASS Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) and other
federal institutions located in cities that host UFVJM, as well as one of the campuses of
CEFET/MG and the INSS agencies in Diamantina and Teófilo Otoni. A descriptive
transversal study was done with 205 individuals (201 active public servants and four human
resource managers) which, in regard to the public servants, had the following aims: to find out
about demands related to healthcare plans; to characterize the plans as to absenteeism/illness
or on-the-job accidents and, further, to examine issues of unwholesomeness and danger in the
workplace; and lastly, to verify awareness of these plans in relation to proposed PASS actions
already introduced into the abovementioned public agencies. Together with human resource
directors, the study sought to identify the difficulties faced in implementing PASS proposals.
This study demonstrates the need to establish channels of communication in order to keep
public servants updated and involved in regard to any actions proposed by PASS. It also
points out the importance of supplementary health benefits and of being aware of the quality
of the healthcare plans and any proposed changes to them. Furthermore, the study confirms
that technical cooperation among public agencies could aid in the resolution of issues related
to public servants and that data regarding absenteeism and illness are similar to other studies.
The study presents data related to public agency oversight of these matters and recommends
further studies aimed at improving understanding of healthcare-related actions.
Keywords: Health server. Supplemental health. Absenteeism. Health care. Health promotion.
Surveillance environments.
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1 INTRODUÇÃO
O trabalho, e a relação que se estabelece com todos os aspectos que o envolve, reflete
um processo mais complexo do que o ato de se exercer uma atividade que visa unicamente
um salário como ganho pelo produto realizado. Ele se constitui como matriz de integração
social e como mediador central da construção, desenvolvimento e complementação da
identidade de cada indivíduo. Possibilita o crescimento e desenvolvimento, produz
inteligência, modifica o corpo, constrói e consolida relações sociais. Ao mesmo tempo, o ato
de trabalhar e o convívio com o mundo do trabalho é gerador de sofrimento, na medida em
que confronta o indivíduo com desafios externos (LANCMAN, 2004).
No trabalho, o indivíduo vivencia situações diversas para desempenhar seu papel:
exigências físicas e mentais, condições inadequadas, conflitos gerenciais, interações pessoais,
mudanças políticas e organizacionais, que podem interferir na sua condição de saúde. Assim,
“a relação saúde e trabalho não diz respeito apenas ao adoecimento, aos acidentes e ao
sofrimento. Para os trabalhadores, a saúde é construída no trabalho” (ASSUNÇÃO, 2003).
Essa perspectiva torna evidente que o processo de trabalho tem um papel estruturante
na vida de cada indivíduo, mas igualmente, pode representar riscos para a saúde do
trabalhado, à medida que exige que o mesmo se adapte constantemente, a fim de buscar o
equilíbrio entre as exigências que demandam do trabalho e da sua capacidade física e mental,
o que por vezes não é possível, causando o adoecimento.
[...] A depender da forma como o processo de trabalho é organizado, o cotidiano no
local de trabalho é configurado por contextos nos quais os modos de se trabalhar,
de se relacionar, de lidar com o tempo, com o espaço e com os equipamentos são
sabidamente danosos à saúde [...] (SATO, 2002, p.1148).

A interação entre saúde e trabalho é reconhecida pelo Ministério da Saúde que
descreve que a condição saúde/doença dos trabalhadores é determinada por uma
multiplicidade de fatores e envolve questões sociais, econômicas, tecnológicas e
organizacionais, como as resultantes da organização laboral, do processo de trabalho e os
fatores de risco ocupacionais – físicos, químicos, biológicos e mecânicos (BRASIL, 2001).
Esse contexto reafirma o entendimento de que a saúde, considerada como um processo
dinâmico no qual os aspectos biológicos, psíquicos, sociais e culturais se interagem
continuamente, é resultado do exercício de cidadania, pelo qual cada indivíduo exerce seus
direitos, deveres e responsabilidades em todos os espaços da vida social, inclusive no trabalho
(TAVARES, 2003).
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Cabe ressaltar que este estudo adota como referência o conceito de trabalhador
apresentado no documento da Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador:
[...] são considerados trabalhadores todos os homens e mulheres que exercem
atividades para sustento próprio e/ou de seus dependentes, qualquer que seja sua
forma de inserção no mercado de trabalho, no setor formal ou informal da
economia. Estão incluídos nesse grupo todos os indivíduos que trabalharam ou
trabalham como: empregados assalariados; trabalhadores domésticos; avulsos;
rurais;

autônomos;

temporários;

servidores

públicos;

trabalhadores

em

cooperativas e empregadores, particularmente os proprietários de micro e pequenas
unidades de produção e serviços, entre outros. Também são considerados
trabalhadores aqueles que exercem atividades não remuneradas, participando de
atividades econômicas na unidade domiciliar; o aprendiz ou estagiário e aqueles
temporária ou definitivamente afastados do mercado de trabalho por doença,
aposentadoria ou desemprego […](BRASIL, 2004, p.4).

Entretanto, a interação entre homem, saúde e trabalho, historicamente determinada por
questões sociais, políticas e econômicas, tem sido percebida de forma contraditória através do
tempo. Portanto, faz-se necessário compreender os fatores e conjunturas que influenciaram a
evolução dos conceitos e práticas que, atualmente, orientam as ações de saúde no trabalho e
sua aplicação aos servidores públicos federais.
1.1 Percurso histórico: da Medicina do Trabalho à Saúde do Trabalhador
Embora as doenças ocupacionais sejam descritas desde a Antiguidade, a relação entre
trabalho, saúde e doença nem sempre se constituiu um foco de atenção. Durante o período do
trabalho escravo inexistia preocupação em preservar a saúde dos que eram a ele submetido. O
trabalho, nessa época, era interpretado como instrumento de tortura, castigo ou estigma: o
“tripalium” (MINAYO-GOMEZ; THEDIM-COSTA, 1997).
Segundo Porto (2006), foram poucas as propostas oficiais de atenção à saúde dos
escravos e, menos ainda, as que foram acompanhadas por medidas que nem sequer eram
cumpridas. Nesse sentido, apenas três livros que tratavam da questão foram publicados com o
apoio do Estado, sendo, portanto, revestidos de caráter oficial. Estes relatavam aspectos gerais
da saúde dos cativos, que podiam interessar aos senhores proprietários. Indicavam como
escolher no mercado uma peça saudável, ou seja, como devia ser a constituição física do
escravo e descreviam suas condições de habitação, vestuário, alimentação, jornada de
trabalho, repouso, castigos etc. A instrução religiosa era aconselhada como forma de
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submissão do escravo, sua adaptação à sociedade e o bom andamento do trabalho. Esses
manuais ainda traziam a relação das principais enfermidades que acometiam os negros e o
tratamento caseiro que poderia ser facilmente administrado pelos senhores.
Com o advento da Revolução Industrial, o trabalhador foi submetido aos ritmos e
ditames de uma produção que visava atender à necessidade de acumulação rápida de capital e
de máximo aproveitamento dos equipamentos, antes que estes se tornassem obsoletos. Esse
contexto de trabalho, vivenciado por homens, mulheres e crianças, era marcado por jornadas
extenuantes, em ambientes extremamente desfavoráveis à saúde e frequentemente
incompatíveis com a vida. Somavam-se a esses fatores a aglomeração humana em espaços
inadequados que propiciava acelerada proliferação de doenças infectocontagiosas e a
periculosidade das máquinas, responsáveis por mutilações e mortes (MINAYO-GOMEZ;
THEDIM-COSTA, 1997).
Segundo Garcia (1994):
[...] a Revolução Industrial Inglesa entre 1760 e 1830 veio a mudar profundamente
toda a história da humanidade. O advento das máquinas, que fiavam em ritmo
muitíssimo superior ao do mais hábil artífice, a improvisação das fábricas e a mão
de obra destreinada, constituída principalmente de mulheres e crianças, resultou em
problemas ocupacionais extremamente sérios. Os acidentes de trabalho passaram a
ser numerosos, quer pela falta de proteção das máquinas, pela falta de treinamento
para sua operação, pela inexistência da jornada de trabalho, pelo ruído das
máquinas monstruosas ou pelas más condições do ambiente de trabalho. À medida
que novas fábricas se abriam e novas atividades industriais eram iniciadas, maior o
número de doenças e acidentes, tanto de ordem ocupacional como não ocupacional
[...].

Toda essa conjuntura exigiu a organização de uma atenção diferenciada à saúde dos
trabalhadores, sob pena de tornar inviável a sobrevivência e reprodução do novo sistema de
produção. Consequentemente, o corpo do trabalhador tornou-se alvo da Medicina Social
desenvolvida em meados do século XIX, que preconizava o prolongamento dos dias de vida
do trabalhador, reconhecido como componente estratégico da produção, para disponibilizá-lo
ao sistema capitalista (ANDRADE, 2009, MENDES; DIAS, 1991, OLIVEIRA, 2001).
Para Foucault (1982), nesse período, o corpo do trabalhador era visto como uma
realidade biopolítica, e a medicina, usada como saber estratégico e instrumento de controle da
sociedade a serviço da classe dominante, tinha como foco o controle da saúde e do corpo das
classes mais pobres, visando torná-las mais aptas ao trabalho e menos perigosas às classes
mais ricas.
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Nesse contexto, foi instituído, em 1833, o Factory Act (Lei das Fábricas), reconhecido
como a primeira legislação realmente eficiente no campo da proteção ao trabalhador. Essa lei
foi decretada como resposta a um relatório elaborado por uma comissão parlamentar de
inquérito, que chocou a opinião pública por suas conclusões em relação às condições de saúde
dos trabalhadores e levou os industriais britânicos a instituírem os Serviços Médicos de
Empresas (GARCIA, 1994, OLIVEIRA; MUROFUSE, 2001).
Estes serviços se expressaram numa sucessão de normatizações e legislações que
representavam um esforço em detectar os processos danosos à saúde, visando o retorno do
trabalhador à linha de produção, num momento em que a força de trabalho era fundamental à
industrialização emergente. Ao médico, com toda autoridade que lhe era delegada pelo
empresário, cabia a responsabilidade de preservar a força de trabalho, dentro de uma visão
biológica e individual, orientada pela abordagem da unicausalidade que, ao ser transportada
para o âmbito do trabalho, refletia na propensão ao isolamento de riscos específicos, na
atuação sobre as consequências e na medicalização de sintomas e sinais, associados a doenças
legalmente conhecidas (MINAYO-GOMEZ; THEDIM-COSTA, 1997).
Lacaz (2007b) relata que os Serviços Médicos de Empresas atuavam no atendimento
clínico individual e ainda assumiam importante papel no estudo das causas das ausências ao
trabalho, na seleção de pessoal e na análise de doença e acidentes ocupacionais, visando à
seleção de mão de obra mais hígida, o controle do absenteísmo e o rápido retorno à produção.
A implantação desses serviços expandiu-se rapidamente para outros países em
processo de industrialização e, posteriormente, para os países periféricos que, pressionados
pela recessão mundial, buscavam o desenvolvimento a qualquer custo, aceitando e
estimulando a transnacionalização da economia, caracterizada pela transferência de indústrias
para o terceiro mundo, principalmente daquelas que provocavam poluição ambiental ou risco
para a saúde e as que requeriam muita mão de obra com pouca qualificação (MENDES;
DIAS, 1991).
Para os mesmos autores, a difusão desses serviços, associada à inexistência de ações
assistenciais de saúde providas por seguros sociais ou pelo Estado, via serviços de saúde
pública, consolidou o papel dos Serviços Médicos de Empresa, que passaram a se configurar
como uma das recomendações presentes na agenda da Organização Internacional do Trabalho
(OIT) 1.
1

A OIT foi criada em 1919, após a primeira guerra mundial, como resultado das reflexões éticas e econômicas
sobre o custo humanitário, político e econômico da revolução industrial. Objetiva organizar, a nível
internacional, as questões para o desenvolvimento e harmonização de legislação trabalhista e melhorias nas
condições de trabalho.
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Entretanto, o contexto econômico e político dos tempos da segunda guerra e do pósguerra evidenciou a relativa impotência da Medicina do Trabalho para intervir nos problemas
de saúde causados pela produção. A perda de vidas por acidentes ou doenças do trabalho
nesse período, repercutiu nas atividades econômicas dos empregadores, ávidos por mão de
obra produtiva, e também das companhias de seguro, às voltas com o pagamento de pesadas
indenizações por incapacidades provocadas pelo processo de trabalho. Paralelamente, a
evolução acelerada da tecnologia industrial no pós-guerra determinou significativas mudanças
nos processos produtivos, com a introdução de novos equipamentos e síntese de novos
produtos químicos, que submetiam o trabalhador a novos riscos para sua saúde, levando ao
aumento da insatisfação e a questionamentos sobre sua condição de trabalho (ANDRADE,
2009, MENDES; DIAS, 1991).
Em resposta a essa situação, tornou-se necessária a ampliação da atuação até então
direcionada ao trabalhador, deslocando o foco de intervenção para os ambientes ou locais de
trabalho, com a finalidade de controlar os riscos ambientais. Surgia, assim, a Saúde
Ocupacional que, embasada na Higiene Industrial, propunha uma atuação científica,
interdisciplinar e adotava a multicausalidade de fatores na produção da doença. Essa atuação
foi influenciada por escolas de saúde pública dos Estados Unidos e demandava a estruturação
dos Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) dentro das
empresas e organizações. Esses serviços contavam com a atuação de médicos, engenheiros,
toxicologistas, entre outros (ANDRADE, 2009, MENDES; DIAS, 1991, MINAYO-GOMES;
THEDIM-COSTA, 1997).
Contudo, apesar de conceitualmente esse modelo representar um avanço, na prática,
ele reproduzia as limitações da Medicina do Trabalho, ao preconizar os agentes e ou riscos
como peculiaridades “naturalizadas” de objetos e meios de trabalho, restringir a atuação a
intervenções pontuais sobre os riscos mais evidentes e enfatizar a utilização de equipamentos
de proteção individual, em detrimento dos que poderiam significar a proteção coletiva. Por
consequência, essa abordagem permitia que a culpa por acidentes e doenças fosse imputada
aos trabalhadores, a partir da concepção de que esses eventos eram decorrentes da ignorância
e da negligência, o que caracterizava a dupla penalização do trabalhador (MIANYO-GOMEZ;
THEDIM-COSTA, 1997).
Lacaz (2007a) critica esse modelo ao afirmar que a Saúde Ocupacional se embasa no
pensamento cartesiano do corpo como uma máquina, que sofre as consequências do trabalho
para a saúde como resultado da interação deste corpo (hospedeiro) com agentes/fatores
(físicos, químicos, biológicos, mecânicos) existentes no ambiente de trabalho. Desse modo, o
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controle da saúde preconizado pela Saúde Ocupacional resume-se à estratégia de adequar o
ambiente de trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.
Tal modelo também não atingiu os objetivos propostos, em razão de conservar o
referencial mecanicista da Medicina do Trabalho, de não concretizar a atuação
multidisciplinar, uma vez que as ações desenvolvidas eram marcadas pela justaposição de
atividades desarticuladas e por lutas corporativas e, ainda, pelo fato de o ritmo da produção de
conhecimentos e de tecnologias de intervenção na área não acompanhar as contínuas
transformações dos processos de trabalho (LACAZ, 2007a).
Outros fatores contribuíram para a determinação do limite epistemológico desse
modelo. Entre eles, destaca-se o momento histórico, marcado por profundas transformações
dos processos de trabalho nos países industrializados, que determinou uma mudança no perfil
da força de trabalho, caracterizada pelo declínio do setor secundário (indústria) e o acentuado
crescimento do setor de serviços. Associa-se a esse contexto a implantação de novas
tecnologias, como a automação e informatização que, integradas a novos métodos gerenciais,
produzem a intensificação do ritmo e a precarização das relações de trabalho, a perda de
postos e a exigência da polivalência. Estes fatores se traduzem em uma série de novos agravos
à saúde relacionados ao trabalho: doenças cardiovasculares, crônico-degenerativas,
psicossomáticas e mentais (ABRAMIDES; CABRAL, 2003, DIAS, 2000, MENDES; DIAS,
1991).
Como consequência, os trabalhadores começam a explicitar suas desconfianças em
relação aos procedimentos adotados pela Saúde Ocupacional, principalmente no que diz
respeito aos exames médicos admissionais, periódicos e aos limites de tolerância,
questionados a partir de estudos que comprovam que não existe a exposição segura, quando se
trata de proteção à saúde dos trabalhadores (OLIVEIRA, 2001).
Ainda cabe ressaltar a importância do movimento operário italiano, nos anos 60, que
recoloca o trabalhador como ponto central do processo laboral e contribui para a construção
de um novo conceito para a saúde no trabalho (ANDRADE, 2009). Surge, então, o campo da
Saúde do Trabalhador, que se diferencia da Medicina do Trabalho e da Saúde Ocupacional, ao
compreender o processo de trabalho a partir da discussão das Ciências Sociais e da
Epidemiologia Social. Dessa forma, a relação estabelecida entre o trabalho e a saúde/doença
passa a ser socialmente determinada (OLIVEIRA, 2001).
Para Lacaz (2007a), esse modelo reconhece o trabalhador como agente de mudanças,
com saberes e vivências sobre seu trabalho, que transforma a realidade de seu processo
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laboral, a partir da participação ativa do controle da nocividade, da definição consensual e
coletiva de prioridades de intervenção e da elaboração de estratégias transformadoras.
No entanto, faz-se necessário ressaltar que o abandono dos pressupostos da Saúde
Ocupacional se constitui como um processo, que é influenciado pela relação da saúde com o
trabalho e, sobretudo, determinado por cenários políticos e sociais mais amplos e complexos.
Nesse contexto, tal processo, apesar de universal, ocorre em ritmo e natureza que refletem a
diversidade sociopolítica dos países e as distintas maneiras de organização dos setores
trabalho e saúde (MENDES; DIAS, 1991).
Segundo Andrade (2009), observa-se atualmente, no Brasil, um processo de transição
entre os três modelos que historicamente têm orientado as práticas voltadas para as relações
de saúde/trabalho: a Medicina do Trabalho, a Saúde Ocupacional e a Saúde do Trabalhador.
Estes modelos estão presentes e se alternam em termos hegemônicos em virtude das relações
de trabalho predominantes, do nível de organização dos trabalhadores e das políticas
institucionais. Nesse contexto, ressaltam-se alguns dos marcos históricos do percurso dessas
abordagens no Brasil.
1.2 Trajetória da Medicina do Trabalho, Saúde Ocupacional e Saúde do Trabalhador no
Brasil
O princípio da industrialização no Brasil, no início do século XX, ocasiona um
desordenado crescimento da população em torno dos locais de trabalho. Este fato, associado
às condições insalubres dos ambientes laborais, favorece o aparecimento e a rápida
disseminação de doenças infectocontagiosas e determina o aumento da morbimortalidade da
classe trabalhadora. Preocupado com as consequências desses adoecimentos para a economia
do jovem Brasil República, o Estado promove uma série de ações públicas em saúde para
combater doenças como a malária e a varíola, destacando-se, entre elas, a fiscalização e o
saneamento de ambientes de trabalho e de portos, entendidos como focos de disseminação de
tais doenças. Essas ações contaram com a participação direta do médico Oswaldo Cruz,
reconhecido como o pai das campanhas sanitárias (FONSECA; PASSOS, 2010, LACAZ,
2007a).
A adoção e o desenvolvimento da Saúde Ocupacional neste país deram-se tardiamente,
porém reproduzindo o processo ocorrido nos países do Primeiro Mundo. Em 1930, a
industrialização domina a acumulação de capital. Nesse contexto, a atuação da medicina
social com ênfase no controle sanitário ambiental e urbano é deslocada para a fábrica e
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subsidiada pela higiene do trabalho e medicina legal. Sob o governo de Getúlio Vargas, o
setor trabalho passa a ser espaço da medicina social provedora que, embasada nos parâmetros
da medicina social inglesa, visa preservar, recuperar e aumentar a capacidade produtiva dos
operários. O trabalhador passa a ser assistido pelo Estado, que investe em modernas técnicas
de seleção e orientação profissional, além de criar seguros contra invalidez, doença/morte,
acidentes de trabalho e o seguro-maternidade (LACAZ, 2007a, OLIVEIRA, 2001).
O modelo acima descrito persiste até 1950, quando se introduz um novo ciclo
industrial, com o predomínio das indústrias de bens de consumo duráveis, como as
multinacionais automobilísticas. Nesse período, observa-se o deslocamento do protagonismo
do médico para o engenheiro e o químico, que assumem as atribuições prescritas pela Saúde
Ocupacional. O papel limitado dos médicos quanto à prevenção é criticado pela hipertrofia da
atividade assistencial com poucos resultados e ônus econômico para a produção (LACAZ,
2007b).
Nos anos de 1970, o Estado delega às empresas a tutela da saúde dos trabalhadores,
tornando obrigatória a existência dos serviços médicos, de higiene e segurança em todas as
empresas com mais de 100 trabalhadores. Entretanto, como em outros países, o modelo de
Saúde Ocupacional não conseguiu atingir seus objetivos, ao conservar, na prática, o
referencial mecanicista da Medicina do Trabalho e não conseguir desenvolver ações
interdisciplinares (LACAZ, 2007b, OLIVEIRA, 2001).
A década de 1980 é marcada por significativas mudanças no rumo da política de saúde
do Brasil. Em 1986, a VIII Conferência Nacional de Saúde consolida a proposta do Sistema
Único de Saúde (SUS), a quem cabe coordenar as ações de saúde, agora, elevada à condição
de direito social e de cidadania. Essas ações englobam a saúde dos que trabalham (LACAZ,
2007b).
Ainda nessa década, a Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica da Saúde (Lei
8080, de 19/09/1990) revertem a lógica das políticas sociais (até então seletivas e dirigidas
para segmentos da população) que, a partir desse momento, passam a ter um caráter universal,
de integralidade e equidade (ANDRADE, 2009, OLIVEIRA; VASCONCELOS, 2000).
Emerge, assim, a Saúde do Trabalhador no Brasil, no interior do campo da saúde
coletiva. Esta é influenciada pelos pressupostos da medicina social latino-americana, da
reforma sanitária italiana (modelo operário) e do movimento pela reforma sanitária brasileira
que culminou na já citada institucionalização do SUS (PORTO; ALMEIDA, 2002).
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Para Lourenço e Bertani (2007), a década de 1990 é marcada pelo objetivo de garantir
os princípios básicos e a efetivação do SUS por meio de leis e portarias, que consolidem o
direito à saúde, apesar dos limites marcados pelo clientelismo, populismo e paternalismo.
Vilarinho (2004) corrobora esta percepção ao afirmar que a efetivação dos
pressupostos do SUS depende de políticas públicas que possam ir de encontro a interesses de
organizações e instituições fortemente comprometidas com a mercantilização da saúde.
Consequentemente, muitas das ações políticas acabam sendo formuladas sob pressão de
interesses corporativos, contradizendo, política e ideologicamente, o paradigma de um sistema
único de atenção à saúde.
Por outro lado, embora a Constituição Federal de 1988 e a Lei 8.080 de 1990
determinem a efetivação de ações direcionadas à classe trabalhadora, verifica-se uma lentidão
no processo de implantação de ações relacionadas com a saúde do trabalhador,
Exemplo desta morosidade é a Terceira Conferência Nacional de Saúde do
Trabalhador, convocada em 2004, pelos Ministérios do Trabalho e Emprego, da Previdência
Social e da Saúde, com objetivo de implementar e definir as diretrizes da Política Nacional de
Saúde do Trabalhador.
Segundo dados divulgados pelo governo, esta convocação está em harmonia com a
Convenção nº 155 da OIT, de 1981, que estabelece o dever de cada Estado-Membro de, em
consulta com as organizações mais representativas de empregadores e trabalhadores,
formular, implementar e rever periodicamente uma política nacional de segurança e saúde no
trabalho, com o objetivo de prevenir acidentes e doenças ocupacionais por meio da redução
dos riscos à saúde existentes nos ambientes laborais. Essa convenção foi aprovada pelo
Congresso Nacional em 1992 e incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro através do
Decreto n.º 1.254, de 29/09/1994 (BRASIL, 2012a).
Ainda no mesmo sentido, em 2006, o Ministério da Saúde estabelece as diretrizes da
Política Nacional de Promoção da Saúde no Brasil. Ela definiu estratégias de ação sobre os
fatores que impactam negativamente a saúde das pessoas e determinou os locais de trabalho
como um dos espaços sociais que oferecem condições privilegiadas para a implementação de
programas e ações de promoção de saúde (BRASIL, 2006).
Em 2011 foi instituída a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho
(PNSST), por meio do Decreto nº 7.602 de 7/11/2011 (BRASIL, 2011a), e em 2012, o
Ministério da Saúde estabelece a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora, Portaria nº 1.823 de 23/08/2012, que:
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[…] tem como finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem
observados pelas três esferas de gestão SUS, para o desenvolvimento da atenção
integral à saúde do trabalhador, com ênfase na vigilância, visando a promoção e
proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade decorrente
dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos [...] (BRASIL, 2012b).

Todo esse processo é fruto de reivindicações de diferentes segmentos sociais e
determinou a elaboração de legislações voltadas para um novo modelo de saúde no qual a
Saúde do Trabalhador tem um importante papel (OLIVEIRA, 2001). Entretanto, para melhor
contextualizar essa temática, faz-se necessário conhecer alguns dos dispositivos legais
concernentes às questões relacionadas à saúde do trabalhador no Brasil e a sua aplicação ao
servidor público.
1.3 Políticas públicas e marcos legais correlacionados com a saúde no trabalho no Brasil
Segundo

Höfling

(2001),

as

políticas

públicas,

compreendidas

como

de

responsabilidade do Estado, estão voltadas para a implantação de um projeto de governo,
através de programas e de ações voltadas para setores específicos da sociedade e, sua
posterior manutenção. Envolvem um processo de tomada de decisões que abarcam órgãos
públicos, diferentes organismos e agentes da sociedade relacionados à política implantada.
Nessa perspectiva, essas políticas determinam o padrão de proteção social proposto
pelo Estado, que tem como princípio, a redistribuição dos benefícios sociais com o objetivo
de diminuir as desigualdades estruturais produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico.
Historicamente, as políticas sociais têm suas raízes nos movimentos populares do século XIX,
voltados aos conflitos surgidos entre capital e trabalho, no desenvolvimento das primeiras
revoluções industriais (HÖFLING, 2001). Nesse contexto surge a Medicina do Trabalho e
posteriormente a Saúde Ocupacional, respondendo tecnicamente às exigências da lei.
A legislação trabalhista brasileira, que tem por objetivo a proteção e a manutenção da
saúde do trabalhador, ocorre de forma tardia em relação aos países desenvolvidos.
Pressionado pelas influências das transformações acontecidas na Europa no que diz respeito
às normas de proteção ao trabalhador e pelas reivindicações dos operários com a emergência
da industrialização, o governo brasileiro, no princípio do século XX, decretou várias leis de
regulação do trabalho (ANDRADE, 2009).
Segundo Borsoi (2007), essa regulamentação se deu de forma lenta e gradativa,
respeitando certo caráter de maior ou menor visibilidade dos agravos sofridos pelos
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trabalhadores. A primeira lei que regulava a indenização por acidente de trabalho foi aprovada
somente em 1919.
Na década de 20 foram criadas as Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPs) para os
empregados das empresas ferroviárias brasileiras, consideradas o ponto de partida para
implantação da Previdência Social no Brasil. Posteriormente, surgiram os Institutos de
Aposentadorias e Pensões (IAPs) organizados por categorias profissionais (SAMPAIO et al.,
2003).
Em 1930, sob o governo de Getúlio Vargas, foi criado o Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio, que, num contexto de divisão das atribuições dos órgãos do Estado,
passou a responder pelas ações de Higiene do Trabalho dentro das fábricas (LACAZ, 2007b).
Em 1937 foi promulgada a segunda Constituição Brasileira, que abrangia, pela
primeira vez, questões trabalhistas, estabelecendo a carga horária diária de trabalho de oito
horas, o direito a férias remuneradas e ao descanso semanal aos domingos. Em 1939, foi
criada a Justiça do Trabalho e, em 1943, instaurou-se a Consolidação das Leis Trabalhistas
(CLT), regulação voltada ao interior das fábricas. Ela dispõe sobre normas de regulamentação
do trabalho visando garantir os direitos e deveres do empregado e do empregador e a
adequação dos processos de trabalho (FONSECA; PASSOS, 2010, LACAZ, 2007b).
Cabe ressaltar que a regulação do trabalho e a proteção social no âmbito do setor
público seguem uma trajetória diferente do setor privado. Enquanto no segundo, o marco de
referência é a CLT, no setor público o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, de
1939, foi o primeiro documento desse tipo estabelecido no Brasil. Em seguida, em 1940, foi
criado o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores dos Estados (IPASE), com a
intenção de ser um instrumento de proteção social para os funcionários públicos e suas
famílias, instituindo um regime de benefícios de pensões, pecúlio e outras formas próprias de
seguro privado com opção de contribuir para obter financiamentos e complementar as pensões
(ANDRADE, 2009).
Para os trabalhadores celetistas, no âmbito da Previdência Social, foi criado, nos anos
60, o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), proveniente da unificação dos antigos
IAPS das diferentes categorias profissionais. Posteriormente, o INPS foi substituído pelo
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), que prevê, nos termos da Lei 8.213 de
24/07/1991, aposentadorias, pensões e benefícios por motivos de doença para os trabalhadores
celetistas (SAMPAIO et al., 2003).
Em 1978, após a Era Vargas, foi instituída a maioria das Normas Regulamentadoras,
instrumentos que regulamentam determinados temas da área de segurança e saúde do
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trabalhador, tais como os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho (SESMT), a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), os
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), o Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (PCSMO) e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)
(ANDRADE, 2009, FONSECA; PASSOS, 2010, LACAZ, 2007b).
Entretanto, Oliveira e Vasconcelos (2000) salientam que, até o início dos anos 80, as
políticas públicas relacionadas com a saúde no trabalho estavam sob a responsabilidade de
áreas governamentais distintas, os Ministérios do Trabalho e da Previdência, e se
caracterizavam pela proteção da saúde dos trabalhadores, de forma tutelada, considerando-os
agentes passivos na relação saúde/trabalho. A preservação da saúde no trabalho era entendida
como exigência contratual e não como direito pleno de cidadania.
A Constituição Federal de 1988, ao garantir o atendimento integral e universal à saúde,
contribui para a superação da dicotomia das legislações trabalhistas e previdenciárias, que até
então atuavam como condutores hegemônicos das condições de vida e saúde no trabalho
(ANDRADE, 2009). Nesse contexto, são estabelecidas diretrizes da nova política nacional de
saúde, que abrange a política nacional de saúde do trabalhador, no âmbito do SUS.
Com relação à saúde e segurança no trabalho, a Constituição Federal de 1988
estabelece parâmetros legais para a constituição do campo da saúde do trabalhador, dispondo,
em seu artigo 7º, inciso XXII, que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais além de
outros que visem à melhoria de sua condição social, a redução dos riscos inerentes ao
trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança¨ (BRASIL, 1988).
Concomitantemente o artigo 200 desta Carta Constituinte amplia as atribuições e
competências do SUS, estabelecendo no inciso II, que cabe a este Sistema “executar as ações
de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador” e no inciso
VIII “colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o trabalho” (BRASIL,
1988).
Ainda nessa perspectiva, a Lei 8.080, de 19/09/1990, dispõe sobre a saúde do
trabalhador como sendo:
[...]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 à reabilitação da saúde dos
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de
trabalho[...] (BRASIL, 1990a, p.3).
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No âmbito do setor público, em 1990, sob o governo de Fernando Collor de Mello, o
citado Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União foi substituído pelo Regime
Jurídico Único dos Servidores Civis da União (RJU), Lei 8.112 de 11/12/1990, que passa a
regular as relações de trabalho no setor público. Ao longo do tempo, essa lei sofreu diferentes
reformulações, sendo acrescidas emendas que se referem a questões periciais, remuneratórias
ou compensatórias de exposição ao risco e de seguridade social sem, entretanto, estabelecer
parâmetros de melhoria das condições de trabalho e do ambiente (ANDRADE, 2009).
Dessa forma, até recentemente, verificava-se um descompasso entre as ações
relacionadas com atenção à saúde dos trabalhadores celetistas e dos servidores públicos
(CARNEIRO, 2006). Segundo Ramminger e Nardi (2007) e Andrade (2009), as políticas
públicas direcionadas à saúde do trabalhador, até 2005, tendiam a ter como foco principal os
trabalhadores vinculados às organizações privadas, deixando uma importante lacuna na
atenção à saúde para servidores públicos. Para o setor privado, regido pela CLT, foram criados
regulamentos e normas no sentido de monitorar e fiscalizar essas ações, embora ainda restritas
à saúde ocupacional. Entretanto, no âmbito do setor público, não houve uma regulamentação
própria, o que dificultou a implementação de ações direcionadas aos ambientes e processo de
trabalho, que garantissem a saúde integral ao servidor público.
Carneiro (2006) afirma que, apesar da legislação atual na área de saúde do
trabalhador, seja ela dos Ministérios do Trabalho e Emprego, da Previdência Social ou da
Saúde, não fazer diferença de direitos entre o trabalhador regido pela CLT e o servidor
estatutário, existe um evidente descompasso entre as iniciativas do setor privado e as do setor
público. O que o Estado exige em termos de saúde e segurança do trabalho para os
trabalhadores do setor privado não se cumpre em relação aos servidores estatutários.
Ainda nessa perspectiva, Cunha (2007) relata que ao negar que servidores públicos
estão adoecendo por múltiplas causas, incluindo aquelas relacionadas ao trabalho, a
administração pública retroalimenta o processo de adoecimento/afastamento e negligencia a
atenção à saúde desses trabalhadores.
Essa conjuntura é apresentada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG) no documento de criação do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor
(SIASS):
[...] a ausência de uma política nacional de saúde do servidor, articulada em nível
central, propiciou que os Ministérios e os demais órgãos que compõem o Sistema de
Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) criassem serviços de saúde com
recursos financeiros, estruturas físicas e organizacionais e critérios periciais bem
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diferenciados, com potencialidades e dificuldades desconhecidas pelo conjunto da
Administração Pública […] (BRASIL, 2009a, p.1).

Outra distorção ocasionada pela ausência de uma política voltada para a atenção à
saúde do servidor público federal se relacionava com a concessão de benefícios como o da
saúde suplementar. Enquanto alguns órgãos públicos federais custeavam valores excessivos
desse benefício, outros sequer possuíam acesso a ele (BRASIL, 2009a).
Todo esse cenário determinou a estruturação e implementação da Política de Atenção à
Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal (PASS) e ratifica as
considerações de Freitas e Mandú (2010) de que as políticas de saúde se constituem como
formas de intervenção do Estado, construídas a partir de diferentes propósitos, consensos e
dissensos de e entre grupos sociais e refletem um dado momento histórico da sociedade, suas
relações, interesses, conflitos e projetos. Apresentam-se, no capítulo a seguir, alguns
antecedentes e marcos deste processo.
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2 CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO À SAÚDE E SEGURANÇA DO
TRABALHO DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
A Lei 8.112/1990 conceitua o servidor público como a pessoa física que, mediante
prévia aprovação em concurso público, ingressa nos quadros da Administração Pública para,
mediante o pagamento de uma remuneração mensal, prestar seus serviços por prazo
indeterminado e sob o regramento do regime estatutário (BRASIL, 1990b).
Segundo Assunção (2012), o trabalho dos servidores públicos faz parte do cotidiano
dos cidadãos e tem importância na economia das sociedades atuais. Caracteriza-se como um
serviço prestado ao cliente e ao cidadão, objetiva o interesse geral e se apoia em um regime
jurídico especial. Nos serviços públicos federais, os produtos oferecidos são serviços
(educação, pesquisa, controle de benefícios previdenciários, segurança pública, etc.) ou bens
de consumo (refeições, medicamentos, moradias).
Desde 2003, o Estado brasileiro tem empreendido esforços no sentido de responder
institucionalmente às questões referentes à saúde dos servidores. Segundo Andrade (2009)
essas ações vão ao encontro das recomendações de órgãos internacionais e mais
especificamente da OIT, associadas às reivindicações históricas dos órgãos representativos
dos servidores públicos e às recomendações das últimas Conferências Nacionais de Saúde do
Trabalhador em relação à saúde do servidor público.
A criação, em 2003, da Coordenação-geral de Seguridade Social e Benefícios do
Servidor (COGSS)2 e do Sistema Integrado de Saúde Ocupacional do Servidor Público
Federal (SISOSP)3, em 2005, junto à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (SRH/MPOG) constituíram os marcos iniciais desta
proposta (BRASIL, 2008).
A COGSS centralizou várias atribuições da SRH/MPOG que, anteriormente, estavam
dispersas nas áreas da seguridade e da saúde. Seu objetivo foi dar início ao processo de
uniformização dos benefícios e normatização às relações saúde/trabalho no serviço público.
Embora ainda com um viés da Saúde Ocupacional, representou, sem dúvida, um avanço no
que se refere à assistência à saúde desses trabalhadores que, até então, não dispunham de
qualquer sistema de proteção no trabalho (ANDRADE, 2009).

2

À COGSS cabia a atribuição de propor e implementar uma Política de Seguridade Social e Benefícios no
âmbito do Serviço Público Federal. Com este movimento o Estado assume sua responsabilidade como
empregador no âmbito da saúde ocupacional para uniformizar protocolos e procedimentos.
3
O SISOSP tinha como finalidade uniformizar procedimentos administrativo-sanitários na área de gestão de
recursos humanos e promover a saúde ocupacional do servidor. Foi revogado pelo Decreto nº 6.833 de 2009.
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Diferentemente de outras políticas instituídas pelo governo de forma centralizada,
iniciou-se, em 2008, um processo de construção coletiva e de implantação da PASS, sob a
coordenação do Departamento de Políticas de Saúde, Previdência e Benefícios do Servidor
(DESAP) da SRH/MPOG. Essa Política preconiza o desenvolvimento de diferentes ações
com o objetivo de contribuir para a melhoria das condições de vida dos servidores. Prevê que
suas propostas sejam construídas gradativamente e com a participação dos servidores
públicos, o que determina a efetivação progressiva das ações (BRASIL, 2009a). Em 2012,
essa Política foi lançada durante o IV Encontro Nacional de Atenção à Saúde do Servidor
(ENASS).
Uma das ações estratégicas dessa Política é a criação do Subsistema de Atenção à
Saúde do Servidor (SIASS), instituído pelo Decreto nº 6.833 de 29/04/2009. O SIASS tem
como objetivo coordenar e integrar ações contemplando os eixos de assistência, perícia,
promoção e vigilância à saúde. Esta Política também prevê a implantação de um Sistema de
Informação em Saúde (SIAPE/Saúde) organizado nos módulos de perícia, exames periódicos,
vigilância e promoção e exame admissional (BRASIL, 2009b).
Outros pressupostos são a garantia de recursos orçamentários especificados em lei e a
estruturação de uma rede de unidades e serviços, intituladas Unidades de Referências do
SIASS. Esta rede será organizada por meio da celebração de Acordos de Cooperação Técnica
entre os órgãos públicos federais (BRASIL, 2010a).
2.1 Eixos da Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público
Federal
A PASS pressupõe o desenvolvimento de ações de atenção à saúde, pautadas na
informação epidemiológica, no trabalho multidisciplinar, na avaliação dos ambientes e
relações de trabalho e no diálogo entre os três eixos de atuação (BRASIL, 2010a).
2.1.1 Assistência à saúde
Definida como um dos eixos de ação da PASS, a assistência à saúde é conceituada
como a provisão de recursos voltados para a manutenção do estado de saúde, com a finalidade
de manter ou restabelecer a saúde e, ou minimizar os danos decorrentes de enfermidades ou
acidentes. Nesta perspectiva, esta Política preconiza que para responder de forma eficaz a essa
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demanda, faz-se necessária a existência de serviços articulados em rede, com suporte
laboratorial e hospitalar (BRASIL, 2010a).
A Lei 8.112/1990 dispõe, no artigo 230, sobre esse eixo da PASS ao prever que:
[...] a assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família compreende
assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, terá como
diretriz básica o implemento de ações preventivas voltadas para a promoção da
saúde e será prestada pelo Sistema Único de Saúde – SUS, diretamente pelo órgão
ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou mediante convênio ou contrato,
ou ainda na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido
pelo servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou pensionistas com planos ou
seguros privados de assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento.
(Redação dada pela Lei nº 11.302 de 2006) […] (BRASIL, 1990b, p.104)

Para atender ao disposto no referido artigo, o governo federal decidiu investir na
gestão do benefício da saúde suplementar, auxílio compartilhado entre a Administração
Pública e o servidor, além do SUS, que é ofertado a todos os cidadãos brasileiros (BRASIL,
2010a). Esse benefício é regido pelo Decreto nº 4.978, de 03/02/2004 e pela Portaria
Normativa SRH nº 5, de 11/10/2010, que estabelece orientações aos órgãos e entidades do
Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) sobre a assistência à saúde
suplementar do servidor ativo, inativo, seus dependentes e pensionistas (BRASIL, 2010c).
A proposta dessa Política é a universalização da oferta desse benefício para todos os
servidores federais. Para atender a tal propósito, esse benefício foi transformado em despesa
orçamentária obrigatória e tornou-se equânime, de forma que os servidores com menores
salários e mais idosos recebem um per capita maior do governo do que aqueles com maiores
salários e mais jovens (BRASIL, 2008). Esses valores são estabelecidos pelo MPOG e foram
reajustados em janeiro de 2013.
Igualmente, a regulamentação da assistência à saúde do servidor obriga que as
operadoras de plano de saúde ofereçam a cobertura mínima do Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde4 estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), exige a oferta de
planos com coberturas e redes credenciadas diferenciadas e permite o pagamento do benefício
por ressarcimento para os servidores que optarem por plano diferente do estabelecido pelo
órgão (BRASIL, 2010c).

4

Lista dos procedimentos, exames e tratamentos com cobertura obrigatória pelos planos de saúde, válida para
planos de saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999. Em 01/01/2012 entrou em vigor a nova versão, por
meio da Resolução Normativa nº 262/2011, que amplia a lista de procedimentos, exames, consultas e
tratamentos de cumprimento obrigatório pelas operadoras de planos de saúde (BRASIL, 2010f).
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A perspectiva do ressarcimento de parte das despesas com planos de saúde foi
estabelecida pela SRH/MPOG, por meio da Portaria Normativa nº 5, de 20/10/2010, que
passou a permitir que o próprio servidor possa contratar diretamente no mercado privado a
operadora que melhor atenda as suas necessidades e possibilidades e requerer o ressarcimento
da despesa na unidade de recursos humanos do seu órgão ou entidade. Para tanto, o servidor
deve apresentar o comprovante da contratação particular de plano de assistência à saúde
suplementar feita com operadora que atenda às exigências do Termo de Referência Básico
estipulado pelo Governo Federal (BRASIL, 2010c).
Cabe ressaltar que planos de saúde, regulamentados pela Lei nº 9.656, de 03/06/1998,
são definidos como:
[…] prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço
pré ou pós-estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem
limite financeiro, a assistência à saúde, pela facilidade de acesso e atendimento por
profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede
credenciada, contratada ou referenciada, visando à assistência médica, hospitalar e
odontológica, a ser paga integral ou parcialmente a expensas da operadora
contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e
ordem do consumidor [...] (BRASIL, 1998, p.1).

Entretanto, o DESAP reconhece que, associado à universalização e equidade do
benefício da saúde suplementar, faz-se necessário o acompanhamento da qualidade e o
aprimoramento da assistência prestada pela saúde suplementar. Esta ação se constitui como
uma prioridade da PASS, ao mesmo tempo em que se estabelece como um dos desafios dessa
Política5.
A importância dessa ação justifica-se frente a afirmações como as de Vilarinho (2004,
p.5):
[...] o confronto de interesses entre o Estado, a classe médica e os grupos privados
de assistência à saúde nunca foi pacífico, e a alternância dos polos de poder não
tem sido neutra. À ascensão de alguns grupos, dá-se a queda de outros. No Brasil, o
acirramento da concorrência no mercado de saúde suplementar e a prevalência das
vantagens competitivas evidenciaram a vulnerabilidade dos consumidores, e, em
vários casos, dos próprios profissionais de saúde, os efetivos prestadores dos
serviços [...].

O papel do Estado no acompanhamento da qualidade da assistência prestada pela
saúde suplementar é destacado por Bahia e Viana (2002, p.13) ao afirmarem que:
5

Citado durante Palestra intitulada “Política de Atenção à Saúde e Segurança no Trabalho do Servidor
Público Federal”, ministrada por Samara Maria Douets Vasconcelos, representante do Departamento de Saúde,
Previdência e Benefício do Servidor (DESAP/SRH/MPOG), na UFVJM, em 2010.
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[…] com vistas a proteger os direitos dos consumidores e a autonomia médica, as
políticas governamentais deveriam garantir assistência de boa qualidade aos
clientes dos planos de saúde, e coibir as restrições ao atendimento e os obstáculos à
utilização de determinados procedimentos [...].

Cabe ressaltar que a Portaria Normativa/SRH/MPOG nº 5, de 11/10/2010 dispõe em
seu Artigo 18 que as operadoras devem oferecer e disponibilizar a todos os beneficiários dos
planos de assistência à saúde suplementar, sejam eles servidores ativos e inativos, bem como
seus dependentes e pensionistas, na área de abrangência do órgão ou entidade ao qual está
vinculado o titular do benefício, assistência médica ambulatorial e hospitalar, fisioterápica,
psicológica e farmacêutica na internação, compreendendo partos e tratamentos, realizados
exclusivamente no País, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar,
quando necessária a internação hospitalar, para tratamento das doenças listadas na
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde da
Organização Mundial de Saúde.
Esses serviços serão prestados por meios próprios ou por intermédio de rede de
prestadores de serviços. Ainda cabe à operadora oferecer e disponibilizar planos de saúde com
coberturas e redes credenciadas diferenciadas aos servidores do órgão ou entidade do SIPEC e
atendimento de urgência e emergência em todo o território nacional, independentemente da
área de abrangência do órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o titular do benefício
(BRASIL, 2010c).
2.1.2 Perícia em saúde
Na área pericial, as iniciativas da PASS visam a uniformização de procedimentos, a
transparência dos critérios técnicos, a eficiência administrativa, a humanização no
atendimento, a racionalidade de recursos, o apoio multidisciplinar e as relações com as áreas
da assistência e da promoção à saúde. Para atender a essa prerrogativa, a Lei nº 8.112/1990 foi
alterada, para regulamentar as licenças de curta duração e a adoção de novos critérios para
perícia singular, atuação de juntas médicas, revisão das aposentadorias por invalidez, além da
instituição da perícia odontológica (BRASIL, 2010a).
Entretanto, cabe ressaltar que a perícia é um ato administrativo, que consiste na
avaliação técnica de questões relacionadas à saúde e à capacidade laboral, realizada por
médicos ou cirurgiões dentistas, formalmente designados. É realizada na presença do servidor
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e se destina a fundamentar as decisões da administração no que se refere a benefícios
previstos na Lei 8.112/1990, como a licença para tratamento de saúde (BRASIL, 2010b).
São atribuições da perícia, entre outras, avaliar o afastamento por motivo de saúde e
estabelecer o nexo causal do acidente em serviço. Este último definido como um evento
súbito, indesejado e, ou inesperado em relação ao momento da ocorrência, do qual possa
resultar ou não, dano físico ou psíquico ao servidor. Pode estar relacionado, mediata ou
imediatamente, com as atribuições do cargo e ou função exercida, podendo causar, ainda,
danos materiais e econômicos à organização. Equiparam-se ao acidente em serviço os danos
decorrentes de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício de suas
atribuições, o acidente no percurso da residência para o trabalho e vice-versa e as doenças
relacionadas ao trabalho (BRASIL, 2010d).
A instituição do SIASS determina que a força de trabalho desse Subsistema seja
formada exclusivamente por servidores federais, ficando vedadas a terceirização de mão de
obra e a contratação de pessoal por tempo determinado (BRASIL, 2009b). Como nem todos
os órgãos públicos federais contam com peritos concursados em seu quadro funcional, o
Estado, por meio do Decreto nº 7.003, de 09/11/2009, regulamenta que:
[…] inexistindo perito oficial, unidade de saúde do órgão ou entidade no local onde
tenha exercício o servidor, o órgão ou entidade do servidor celebrará acordo de
cooperação com outro órgão ou entidade da administração federal, ou firmará
convênio com unidade de atendimento do sistema público de saúde ou com entidade
da área de saúde, sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública [...] (BRASIL,
2009c, p.2).

Ainda nesse contexto, o § 2º do artigo 203 da lei 8.112/1990 dispõe que “inexistindo
médico no órgão ou entidade no local onde se encontra ou tenha exercício em caráter
permanente o servidor, e não se configurando as hipóteses previstas nos parágrafos do art.
230, será aceito atestado passado por médico particular¨ (BRASIL,1990b, p.96).
Segundo Cunha (2007), a compreensão do absenteísmo é importante para a
administração pública, como um dos subsídios para a implantação de ações de promoção e
prevenção da saúde nos locais de trabalho, redução das taxas de morbimortalidade,
recuperação da saúde, retorno mais breve possível ao trabalho e, consequentemente, redução
das taxas desse fenômeno.
Entretanto, Assunção (2003) relata que o estabelecimento de associações entre as
relações de trabalho e saúde baseando-se exclusivamente em registros médicos, perfis de
adoecimento ou taxas de absenteísmo pode incidir no risco de transformar em tema médico
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uma questão social que deriva das condições de trabalho, uma vez que o efeito do trabalho
sobre a saúde não pode ser apreendido pelo saber estritamente médico.
Por outro lado, Gasparini, Barreto e Assunção (2005) afirmam que, embora os dados
sobre afastamentos por licença médica e, ou odontológica não expliquem a real dimensão do
problema de saúde de uma categoria profissional, eles indicam as situações que merecem
maior aprofundamento e análise.
Nesse contexto, Cunha (2007) ressalta que pesquisas epidemiológicas sobre o
absenteísmo de servidores públicos no Brasil são escassas e os estudos publicados referem-se
principalmente a trabalhadores da área da saúde. Trabalhos de autores como Riboldi (2008),
Alves, Godoy e Santana (2006), Gehring Junior et al. (2007), Costa, Vieira e Sena (2009),
Martins et al. (2009) corroboram a citação de Cunha sobre a prevalência dos profissionais de
saúde como público-alvo desses estudos.
Ainda nesse contexto, autores como Minayo-Gomez e Lacaz (2005) afirmam que
existe uma grande quantidade de teses sobre profissionais da área de saúde, porém elas são,
predominantemente, sobre o trabalho de enfermeiros e são realizadas nas próprias escolas ou
faculdades de Enfermagem. Temas como saúde mental e doenças do sistema osteomuscular
também são objetos de um número considerável de trabalhos. Entretanto, poucas são as teses
que enfocam problemas gerais da área, como temáticas relativas à política, modelos e serviços
de atenção à saúde dos trabalhadores e aos processos da vigilância.
2.1.3 Vigilância e promoção
O outro eixo dessa Política contempla as ações de vigilância aos ambientes e
processos de trabalho e promoção à saúde do servidor. Nesse contexto, a vigilância em saúde
é entendida como o conjunto de ações contínuas e sistemáticas, que visa detectar, conhecer,
pesquisar, analisar e monitorar os fatores determinantes e condicionantes da saúde
relacionados aos ambientes e processos de trabalho, com o objetivo de planejar, implantar e
avaliar intervenções que reduzam os riscos ou agravos à saúde (BRASIL, 2010d).
A promoção à saúde do servidor é definida como:
[…] conjunto de ações dirigidas à saúde do servidor, por meio da ampliação do
conhecimento da relação saúde/doença e trabalho. Objetiva o desenvolvimento de
práticas de gestão, de atitudes e de comportamentos que contribuam para a proteção
da saúde no âmbito individual e coletivo [...] (BRASIL, 2010d).
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Assunção (2012) afirma que a promoção da saúde consiste em proporcionar às
populações os meios necessários para melhorar a saúde e para exercer um maior controle
sobre ela. Trata-se de uma visão integral da saúde e de sua relação com os determinantes
sociais, entre eles, o trabalho. Para essa autora, promoção da saúde no local de trabalho faz
parte do esforço combinado, apesar de tenso, entre governo, trabalhadores e sociedade para
melhorar a saúde e o bem-estar dos trabalhadores.
Em 2013, por meio da Portaria Normativa nº 3, de 25/03/2013, a SEGEP/MPOG
institui as diretrizes gerais de promoção da saúde dos servidores públicos federais, que
objetivam subsidiar políticas e projetos de promoção da saúde e de qualidade de vida no
trabalho, a serem implantados, nos órgãos e entidades do SIPEC, de forma descentralizada e
transversal, por meio das áreas de gestão de pessoas, de saúde e de segurança no trabalho, e
que contemplem a gestão participativa (BRASIL, 2013a).
Entre outros pressupostos, esta Portaria prioriza o desenvolvimento de ações voltadas
à educação em saúde, à prevenção dos riscos, agravos e danos à saúde do servidor, ao
estímulo dos fatores de proteção da saúde e ao controle de determinadas doenças, com a
finalidade de melhorar os ambientes, a organização e o processo de trabalho, ampliar a
conscientização, a responsabilidade e a autonomia dos servidores, em consonância com os
esforços governamentais de construção de uma cultura de valorização da saúde para redução
da morbimortalidade, por meio de hábitos saudáveis de vida e de trabalho (BRASIL, 2013a).
Ainda estabelece que os programas e ações de promoção da saúde devem priorizar
alguns temas, tais como, alimentação saudável, cuidado integral em saúde, prática corporal e
atividade física, desenvolvimento de habilidades sociais e do trabalho, prevenção e controle
do tabagismo, redução da morbidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras
drogas, envelhecimento ativo, educação e preparação para a aposentadoria, entre outros
(BRASIL, 2013a).
A implementação de ações de vigilância e de promoção à saúde do servidor por parte
dos órgãos da Administração Pública Federal (APF) ainda deve se embasar nas orientações e
diretrizes definidas pela Norma Operacional de Saúde do Servidor (NOSS), instituída pela
Portaria Normativa nº 03, de 07/05/2010. Esta Norma estabelece que o planejamento, a
operacionalização e a avaliação das ações de vigilância e de promoção à saúde devem se
fundamentar no uso de informações epidemiológicas, no conhecimento transdisciplinar para
entender a relação saúde/trabalho e na participação dos servidores em todas as fases do
processo de intervenção nos ambientes de trabalho (BRASIL, 2010d).
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A NOSS ainda preconiza que a vigilância e a promoção à saúde devem contemplar
todos que trabalham nas instituições públicas federais e ser planejadas e executadas pelos
órgãos e entidades da APF, segundo as prioridades e necessidades dos servidores de cada
estado ou região, valendo-se do sistema de referência e contra referência (BRASIL, 2010d).
Igualmente, essa norma ressalta a necessidade de se manter uma política de formação
permanente e capacitação dos servidores que trabalham nessas áreas e fomentar o
desenvolvimento de pesquisas intervenção, atribuindo à comunidade participante uma
presença ativa no processo e permitindo que o conhecimento seja construído a partir da
integração do saber científico com o saber prático (BRASIL, 2010d).
Ainda considerando as diretrizes definidas pela NOSS, ressalta-se a recomendação de
que os órgãos públicos federais ou as Unidades de Referência do SIASS promovam o repasse
de informações aos servidores, sobretudo aquelas referentes aos riscos e aos resultados de
pesquisa a respeito da saúde, privilegiando a implantação de canais de comunicação interna e
a articulação de diferentes áreas, setores e poderes do Estado para atendimento às
necessidades da saúde do servidor (BRASIL, 2010d).
Nesse contexto, cabe destacar que risco é entendido como “toda condição ou situação
de trabalho que possa comprometer o equilíbrio físico, psicológico e social dos indivíduos,
causar acidente, doença do trabalho e, ou profissional” (BRASIL, 2010d, p.3).
A verificação da presença ou ausência de risco deve-se dar mediante a avaliação dos
ambientes e processos de trabalho, que deve considerar todas as situações de risco presentes
no ambiente de trabalho que possam comprometer a saúde dos servidores. Os instrumentos
usados nessa avaliação devem ser adequados à realidade local e definidos pela equipe de
vigilância. Para a realização de avaliações ambientais de agentes físicos, químicos e
biológicos, devem-se adotar como referência os critérios técnicos, bem como as normas de
promoção e proteção à saúde e segurança do servidor (BRASIL, 2010d).
O artigo 68 da Lei 8.112/1990 prevê o pagamento do adicional ocupacional para os
servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente
com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida. Esse adicional tem caráter
transitório, ou seja, o servidor fará jus a ele enquanto durar a exposição (BRASIL, 1990b).
A caracterização e justificativa para concessão de adicionais ocupacionais se dará por
meio de laudo técnico elaborado com base nos limites de tolerância mensurados nos termos
das Normas Regulamentadoras nº 15 e 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, quando
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houver exposição permanente6 ou habitual7a agentes físicos, químicos ou biológicos
(BRASIL, 2013b).
A orientação Normativa nº 06, de 18/03/2013, ainda estabelece que o pagamento do
adicional por trabalhos com raios-X ou substâncias radioativas somente poderá ser concedido
aos servidores que operem direta, obrigatória e habitualmente, junto às fontes de irradiação
por um período mínimo de 12 horas semanais, como parte integrante das atribuições do cargo
ou função. Esses servidores devem possuir conhecimentos especializados de radiologia
diagnóstica ou terapêutica comprovados por diplomas ou certificados expedidos por
estabelecimentos oficiais ou reconhecidos por órgãos de ensino competentes. Outra exigência
é que tenham sido designados por Portaria do dirigente do órgão onde tenham exercício para
operar direta e habitualmente com raios-X ou substâncias radioativas e exerçam suas
atividades em área controlada (BRASIL, 2013b).
A avaliação dessas exposições e a emissão do laudo técnico devem considerar a
situação individual de trabalho do servidor e são de competência do médico com
especialização em medicina do trabalho ou engenheiro e arquiteto com especialização em
segurança do trabalho, sendo exigência que os mesmos sejam detentores de cargos públicos
(BRASIL, 2013b). Essa avaliação terá como base a Classificação dos Principais Riscos
Ocupacionais, de acordo com a sua natureza, descritos na Portaria n.º 25, de 29/12/1994,
(BRASIL, 1994) e discriminados no QUADRO 1.
QUADRO1- Classificação dos principais riscos ocupacionais de acordo com a sua natureza
Tipos de Riscos

Exemplos
Ruído, calor, frio, pressão, umidade, radiações ionizantes e não-ionizantes,
Físico
vibração, etc.
Poeiras, fumos, gases, neblinas, névoas ou vapores que possam ter contato ou ser
Químico
absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão.
Biológico
Bactérias, vírus, fungos, protozoários, parasitos e bacilos.
Esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, controle rígido
Ergonômico
de produtividade, ritmo excessivo de trabalho, monotonia e repetitividade, postura
inadequada de trabalho, etc.
Máquinas e equipamentos sem proteção, probabilidade de incêndio e explosão,
arranjo físico inadequado, luminosidade inadequada armazenamento inadequado,
Riscos de acidente
ferramentas inadequadas ou defeituosas, eletricidade, animais peçonhentos entre
outros.
Fonte: PORTARIA/MTE/SSST n.º 25, 1994, anexo IV.

6

Considera-se exposição permanente aquela que é constante, durante toda a jornada laboral e prescrita como
principal atividade do servidor.
7
Considera-se exposição habitual aquela em que o servidor se submete a circunstâncias ou condições insalubres
e perigosas como atribuição legal do seu cargo por tempo superior à metade da jornada de trabalho semanal.
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Outro aspecto importante relacionado a essa questão é descrito no artigo 69 da Lei
8.112/1990 que dispõe que “haverá permanente controle da atividade de servidores em
operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos” (BRASIL, 1990b, p.16).
Outras iniciativas para o acompanhamento à saúde dos servidores são a criação de
comissões locais de saúde do servidor, em processo de regulamentação pelo governo desde
2010, e a instituição de exames médicos periódicos para todos os servidores públicos federais,
previsto no artigo 206 da Lei nº 8.112/1990 e regulamentado pelo Decreto nº 6.856, de
25/05/2009, e Portaria Normativa nº 48, de 15/09/2009 (BRASIL, 2009e). Estes últimos têm
como objetivo a preservação da saúde dos servidores, em virtude dos riscos existentes no
ambiente de trabalho e de doenças ocupacionais ou profissionais (BRASIL, 2009d).
O intervalo de tempo para realização destes exames é estipulado pelo Decreto nº.
6.856/2009, sendo bienal, para servidores com idade entre 18 e 45 anos, anual para quem tem
idade acima de 45 anos e semestral para os servidores que operam com raios-X ou substâncias
radioativas. O Decreto ainda prevê que esses exames serão realizados anualmente ou em
intervalos menores para os servidores que estão expostos a riscos que possam implicar no
desencadeamento ou agravamento de doença ocupacional ou profissional e para os portadores
de doenças crônicas (BRASIL, 2009d).
O rol de procedimentos a serem realizados envolve avaliação clínica, exames
laboratoriais, citologia oncótica para mulheres, exame oftalmológico para servidores com
mais de 45 anos de idade, dosagem do Antígeno Prostático Específico (PSA) para homens
com mais de 50 anos e mamografia para mulheres acima de 50 anos. Também poderão ser
feitos exames complementares para servidores que trabalham em ambientes insalubres
(BRASIL, 2009d).
As orientações descritas na Portaria Normativa nº 4, de 15/09/2009, definiam que o
planejamento e execução dos exames periódicos de saúde para os servidores ficariam a
critério de cada órgão e poderiam ser prestados pelo mesmo, ou por convênio com outra
instituição pública federal e, ou mediante convênios com operadoras de plano de assistência à
saúde (BRASIL, 2009e).
Entretanto,

vários

órgãos

públicos

federais

enviaram

documentos

ao

DESAP/SEGEP9/MPOG relatando a dificuldade para efetivação dessa ação em função da
8

Estabelece orientações para aplicação do Decreto nº 6.856, de 25 de maio de 2009, que dispõe sobre os exames
médicos periódicos dos servidores dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal
- SIPEC.
9
Criada pelo Decreto nº 7.675, que promoveu a revisão da estrutura regimentar do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão. É o resultado da fusão entre a Secretaria de Gestão (SEGES) e parte da Secretaria de
Recursos Humanos (SRH). Tem como atribuições: 1 - formular políticas e diretrizes para a gestão pública e de
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falta de interesse de empresas de plano de assistência à saúde em participar dos processos
licitatórios para a prestação de serviços de exames médicos periódicos de servidores públicos
federais. Tal fato culminou na alteração da Portaria Normativa nº 4, de 15/09/2009, por meio
da Portaria nº 1.912/SEGEP/MPOG, de 19/11/2012, não sendo mais restrita a contratação de
planos de assistência à saúde para o oferecimento do serviço de exames médicos periódicos 10
(BRASIL, 2012c).
Por fim, ressalta-se que este estudo parte do princípio de que a PASS é uma política
abrangente que apresenta diretrizes sólidas, fundamentadas nos pressupostos da saúde do
trabalhador e que representa um importante movimento da Administração Pública Federal em
direção ao processo de transformação da atenção prestada à saúde do servidor. Reconhece o
esforço do MPOG em construir essa Política de forma coletiva, respeitando o saber e
incentivando a participação de servidores dos diversos órgãos públicos federais,
diferentemente de outras políticas públicas instituídas pelo governo.
Entretanto, salienta-se que a implementação das ações propostas pela PASS traz em
seu bojo as consequências dos pressupostos anteriormente descritos e ainda convive com as
especificidades vivenciadas pelos servidores lotados nos médios e pequenos centros urbanos,
que tem, entre outros aspectos, oferta diferenciada de serviços de saúde e apresentam
particularidades no que tange à efetivação de determinadas ações, tais como viabilidade de
atender aos pressupostos legais referentes à perícia e institucionalização das ações propostas
para a promoção e vigilância.
Nesse contexto, este estudo teve como objetivo geral conhecer a implantação dessa
política nos órgãos públicos federais que compõem a Unidade do SIASS/Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), ou seja, na referida universidade, em
um dos campi do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET/Campus
Curvelo), nas gerências e agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de
Diamantina e de Teófilo Otoni e em duas unidades do Instituto Brasileiro de Museus
(IBRAM), a saber, Museu Regional Casa dos Ottoni e Museu do Diamante. Procurou-se ainda
conhecer a implementação da PASS em outras instituições públicas localizadas nas mesmas
cidades que sediam os órgãos citados.

pessoal; 2 - atuar nas áreas de recursos humanos, carreiras, estruturas remuneratórias, cargos em comissão e
funções de confiança e; 3 - trabalhar, também, no âmbito das estruturas organizacionais, ações e projetos
estratégicos de inovação e transformação da gestão pública.
10

Informe sobre alteração da portaria nº 4/2009 sobre exames periódicos, divulgado em 22/11/2012. Disponível
no link: https://www2.siapenet.gov.br/saude/portal/public/noticias/maisNoticias.xhtml.
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Para tanto, foram estabelecidos como objetivos específicos: levantar o número de
órgãos localizados nas referidas cidades e o quantitativo de seus servidores e pensionistas;
caracterizar o perfil socioeconômico dos sujeitos envolvidos; conhecer as demandas dos
sujeitos em relação aos planos de saúde; caracterizar os servidores ativos em relação à
insalubridade, periculosidade e ao afastamento de trabalho por questões de saúde, acidentes
de trabalho, entre outras; identificar o perfil epidemiológico das doenças dos servidores
ativos; conhecer as ações propostas pela PASS já implantadas nos referidos órgãos nas áreas
de assistência à saúde, perícia, promoção e vigilância e verificar se os sujeitos têm
conhecimento destas ações; conhecer as dificuldades enfrentadas pelos gestores de recursos
humanos e, ou diretores na implementação desta Política.
Assim, pretende-se contribuir com construção da PASS apresentando o ponto de vista
de servidores e gestores de recursos humanos e, ou diretores locais das instituições
envolvidas.
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3 METODOLOGIA
Trata-se de um estudo exploratório descritivo, do tipo transversal, que tem
característica observacional, pois não realiza intervenções na população estudada, mas
observa, descreve e relaciona as variáveis estudadas e é transversal, com questionários
aplicados num único momento, não existindo, portanto, período de seguimento dos
indivíduos. Realizou-se um trabalho de campo utilizando-se a técnica de entrevista, com
aplicação de questionários estruturados (APÊNDICES A e B) aos sujeitos incluídos na
pesquisa.
3.1 Locais de estudo
A definição dos locais de estudo teve como base os órgãos públicos federais que
compõem a Unidade de Referência do SIASS/Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), ou seja, a referida universidade, o CEFET/Campus
Curvelo, o Museu Regional Casa dos Ottoni em Serro/MG, o Museu do Diamante em
Diamantina/MG e as gerências e respectivas agências do INSS de Diamantina/MG e de
Teófilo Otoni/MG. O estudo se estendeu às seguintes cidades mineiras: Águas Formosas,
Almenara, Araçuaí, Capelinha, Conceição do Mato Dentro, Corinto, Curvelo, Diamantina,
Guanhães, Jequitinhonha, Medina, Minas Novas, Nanuque, Pedra Azul, Serro, Teófilo Otoni e
Três Marias (FIG. 1).

.
FIGURA 1 – Distribuição geográfica dos municípios que sediam as instituições do estudo, Diamantina, 2012.
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Num segundo momento, utilizou-se uma Lista de Instituições Públicas Federais
localizadas no estado de Minas Gerais, elaborada pelo Grupo de Trabalho do SIASS de Belo
Horizonte, para selecionar outras instituições federais localizadas nas mesmas cidades dos
órgãos públicos federais citados. Foram elas: Agência da Receita Federal em Almenara,
Curvelo, Diamantina e Teófilo Otoni; Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Teófilo
Otoni; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em Almenara, Capelinha,
Conceição do Mato Dentro, Curvelo, Diamantina, Minas Novas, Nanuque, Pedra Azul, Serro,
e Teófilo Otoni; Instituto Casa da Glória da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
em Diamantina; Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Natural (IPHAN) em
Diamantina e Serro; Regionais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em Almenara,
Araçuaí, Curvelo, Diamantina e Teófilo Otoni. Todas foram convidadas a participar deste
estudo, por meio da Carta Convite para os órgãos públicos federais, apresentada na seção
Apêndices.
As instituições que enviaram a carta de anuência, concordando em participar da
pesquisa foram as Agências da Receita Federal em Diamantina e Curvelo, o CEFETMG/Campus Curvelo, a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Teófilo Otoni, o INSS de
Diamantina e de Teófilo Otoni, o IPHAN de Diamantina e Serro, o Museu Regional Casa dos
Ottoni, o Museu do Diamante, as Regionais do Ministério do Trabalho e Emprego em
Curvelo, Diamantina e Teófilo Otoni e a UFVJM. Dessa forma, essas instituições se
constituíram nos locais deste estudo.

3.2 População e amostra
A população deste estudo foi composta por servidores públicos federais ativos,
aposentados, pensionistas de servidores que trabalharam nas referidas instituições e os
gestores de recursos humanos e, ou diretores das instituições envolvidas. Em setembro de
2011, esses sujeitos perfaziam um total de 1193 servidores ativos, 247 aposentados e 96
pensionistas.
Visando garantir a representatividade da amostra em relação à população, o
dimensionamento teve como base a fórmula do cálculo do tamanho de amostras para
estimação de proporção populacional. A população foi considerada finita e os parâmetros,
prevalência, nível de confiança e erro de estimativa da fórmula foram definidos como sendo
50%, 95% e 5%, respectivamente. Neste cálculo também foi previsto 20% de perdas no
número de entrevistas relativas à recusa do servidor sorteado ou ausência do servidor. Assim

40
sendo, a amostra foi dimensionada em 372 servidores, sendo 288 ativos, 60 aposentados e 24
pensionistas.
Exceto pela categoria dos gestores de recursos humanos e, ou diretores, onde o convite
de participação da pesquisa foi estendido a todos que trabalham nas referidas instituições, a
composição da amostra foi definida por meio de sorteio aleatório, levando em consideração
um plano amostral estratificado por órgão e por categorias (servidores ativos, aposentados e
pensionistas). O número de sujeitos sorteados em cada estrato para compor a amostra foi
proporcional ao número total de sujeitos no estrato.
Os critérios de inclusão estabeleciam que os sujeitos da pesquisa deviam ser servidores
ativos, aposentados ou pensionistas vinculados a servidores que tivessem trabalhado nas
instituições citadas anteriormente. No caso de pensionista, a idade mínima permitida foi de 18
anos.
Os critérios de exclusão determinavam que sujeitos incapacitados de ler, interpretar e
responder ao questionário; e indivíduos diretamente envolvidos com este projeto de pesquisa
ou que fizeram parte do pré-teste não participariam da amostra.

3.3 Instrumentos de coleta de dados e pré-teste
Os instrumentos de coleta de dados foram elaborados exclusivamente para este estudo
e consistiam em questionários com perguntas abertas e fechadas que foram respondidas pelos
entrevistados. Esses instrumentos foram submetidos a um pré-teste, em maio de 2012, quando
foram aplicados a 15 sujeitos (servidores ativos, aposentados, pensionistas e gestores de
recursos humanos), obedecendo aos critérios de inclusão e exclusão descritos anteriormente.
Tal fato permitiu que estes questionários fossem modificados para adequar a linguagem ou
mesmo para condizerem com a realidade dos sujeitos. Algumas questões foram suprimidas
por estarem repetitivas, tornando-os mais condensados e diminuindo o tempo necessário para
seu preenchimento. Os modelos desses questionários são apresentados na seção Apêndices.

3.4 Coleta de dados

A coleta de dados foi realizada de julho a novembro de 2012. Entretanto, como a
aplicação dos questionários coincidiu com o período de greve das instituições públicas de
ensino superior, definiu-se que esses instrumentos seriam encaminhados aos sujeitos desta
pesquisa, via Correios. Contudo, a resposta inicial dos questionários foi muito inferior ao
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definido pela amostragem, retornando, dentro do prazo determinado pelos pesquisadores, 81
questionários de servidores ativos, seis de servidores inativos, dois de pensionistas e oito de
gestores.
Frente a esse contexto, adotou-se a conduta de busca ativa dos sujeitos sorteados para
participar deste estudo, priorizando a categoria de servidores ativos, por ser o grupo para o
qual se dirigem todas as ações propostas por essa Política. Ainda nessa perspectiva, e diante
da alegação de quatro gestores de recursos humanos e, ou diretores locais de que não tinham
como responder às questões apresentadas nos questionários, em razão de as definições de
ações para atender as proposições desta política não se configurarem como uma das suas
competências, foram encaminhados outros Questionários de Gestor para gestores de recursos
humanos e, ou diretores regionais ou estaduais destes órgãos. Esta conduta foi adotada após
contato telefônico com os referidos gestores, entretanto, nenhum questionário foi devolvido.
Dessa forma, os servidores ativos e os gestores de recursos humanos e, ou diretores da
UFVJM, da gerência do INSS de Diamantina e de Teófilo Otoni e do Museu Regional Casa
dos Ottoni tornaram-se o foco deste trabalho, sendo a amostragem final constituída por 201
servidores ativos e quatro gestores de recursos humanos e, ou diretores, que responderam às
questões relacionadas com a Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do
Servidor. O tamanho da amostra final foi representativa da nova população, composta apenas
pelos servidores ativos e gestores das instituições que responderam ao questionário. Os
parâmetros da fórmula para estimar a proporção populacional mantiveram-se, exceto pelo erro
de estimativa que passou a ser considerado de 6,2%.
3.5 Posicionamento ético da pesquisadora
A coleta de dados foi iniciada após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – CEP/UFVJM,
parecer nº. 093/11 CEP/UFVJM (ANEXO A), respeitando-se a Resolução 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta a pesquisa envolvendo seres humanos.
Os órgãos públicos, locais deste estudo, nas pessoas dos responsáveis diretos, foram
informados sobre os objetivos do projeto de pesquisa por meio da Carta de Anuência e apenas
mediante a autorização de seu gestor foi iniciada a coleta de dados. Ainda nesse contexto,
ressalta-se que os sujeitos deste estudo somente responderam aos questionários após lerem,
entenderem e assinarem o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), cujos modelos
se encontram na seção Apêndices.
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3.6 Recursos físicos e financeiros
Os recursos físicos e financeiros utilizados na pesquisa foram disponibilizados pelo
Programa de Mestrado Profissional Saúde, Sociedade e Ambiente (SaSA) e pela pesquisadora.
O estudo não foi vinculado a empresas, agências de fomento, instituições governamentais ou
quaisquer interesse de terceiros, cujas intenções não fossem exclusivamente de cunho
científico e acadêmico. A pesquisadora não obteve vantagens pessoais ou comerciais e, ou os
sujeitos não receberam nenhum pagamento ou gratificação por participarem da pesquisa.

3.7 Processamento e análise dos dados
Os dados obtidos foram transcritos para meio eletrônico com a utilização de
microcomputador

e

programas

estatísticos

adequados.

Utilizou-se

a

planilha

de

armazenamento de dados do Programa R para Windows 2.13.1. Após a transcrição dos dados
para a planilha, foi feita uma análise exploratória dos dados para reconhecimento das
variáveis e correção de possíveis erros e/ou inconsistências da coleta ou digitação de dados.
A análise de dados constou de descrição de frequência de todas as variáveis de estudo,
medidas de tendência central, entre outras. Após a análise estatística, as variáveis foram
descritas com utilização de gráficos e, ou tabelas, que representem os resultados do estudo.
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4 RESULTADOS, ANÁLISES E DISCUSSÃO DOS DADOS
A população do estudo constitui-se de servidores públicos federais que, no período de
julho a novembro de 2012, trabalhavam nas instituições participantes deste trabalho. O
GRAF. 1 apresenta a distribuição dos servidores ativos por instituição de trabalho. Vale
ressaltar que, apesar de o dirigente da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Teófilo
Otoni ter concordado em participar desta pesquisa, não houve retorno de nenhum dos
questionários encaminhados aos servidores desta Instituição.

GRÁFICO 1 – Distribuição dos servidores ativos segundo instituições de trabalho, Diamantina, 2012.
Legenda: UFVJM: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; INSS: Instituto
Nacional do Seguro Social de Diamantina e Teófilo Otoni; MTE: Regionais do Ministério do
Trabalho e Emprego de Curvelo e Diamantina, CEFET: Campus de Curvelo do Centro Federal de
Educação Tecnológica; IBRAM: Museu Regional Casa dos Ottoni e Museu do Diamante;
IPHAN: Instituto do Patrimônio Histórico e Natural de Diamantina e Serro; RF: Agência da
Receita Federal de Diamantina.
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Para caracterizar o perfil socioeconômico dos servidores ativos (n=201) e gestores de
recursos humanos e, ou diretores (n=4) envolvidos no presente estudo, foram selecionadas as
variáveis: gênero, idade, escolaridade, renda, cargo e exercício ou não de função gratificada.
Estas variáveis são apresentadas na TAB. 1, que descreve os cargos relatados por quatro
servidores ativos ou mais e agrupa os demais, citados em “Outros”, que inclui: administrador,
analista administrativo, analista de tecnologia de informação, assistente institucional, auditorfiscal, auxiliar de laboratório, auxiliar de serviços gerais, bibliotecário, datilógrafo, dentista,
economista, farmacêutico, jornalista, matemático, médico, motorista, museólogo, pedagogo,
perito médico, produtor cultural, psicólogo, técnico de contabilidade, técnico de enfermagem,
técnico de informática, telefonista e veterinário.
TABELA 1
Caracterização dos servidores ativos e gestores segundo gênero, idade, escolaridade, renda, cargo e função
gratificada, Diamantina, 2012
Frequência absoluta (%)
Variáveis
Servidores ativos
Gestores
Gênero
Feminino
47,3
75,0
Masculino
52,7
25,0
Idade em anos
23 – 30
17,1
25,0
31 – 40
43,7
25,0
41 – 50
28,1
-Acima de 50
11,1
50,0
Escolaridade
Médio Completo
3,5
-Superior Incompleto
3,5
-Superior Completo
24,0
25,0
Pós-graduação
69,0
75,0
Renda em salário mínimo*
3a5
20,3
25,0
5,01 a 7
28,5
-7,01 a 9
21,3
-9,01 a 10
8,6
50,0
> 10
21,3
25,0
Cargo
Agente Administrativo
2,0
-Analista do Seguro Social
3,5
-Assistente em administração
12,9
25,0
Professor de nível superior
38,2
-Técnico de laboratório
9,0
-Técnico do Seguro Social
8,5
50,0
Técnico em assuntos educacionais
4,5
-Outros
20,4
-Não citou o cargo
1,0
25,0
Função gratificada
Exercem função gratificada
36,7
100,0
Não exercem função gratificada
63,3
-* Valor do salário mínimo R$ 622,00.
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Os resultados demonstram que, em relação aos servidores ativos, as proporções dos
gêneros são próximas, 43,7% estão na faixa etária de 31 a 40 anos, 69,0% possuem pósgraduação, que a distribuição dos servidores nas faixas salariais elencadas são semelhantes,
com exceção dos que recebem entre 09 a 10 salários mínimos. Em relação ao cargo, o mais
frequente é o de professor de nível superior, 38,2% e, no que se refere à função gratificada,
63,3% não a exercem. Ressalta-se que esses dados serão utilizados em outros momentos deste
estudo, compondo as análises das ações propostas pela PASS, que foram implementadas nas
instituições envolvidas nesta pesquisa.
Em relação aos gestores de recursos humanos e, ou diretores, os resultados apontam
que 75,0% são do gênero feminino, 50,0% tem mais de 50 anos, 75,0% com pós-graduação,
50,0% recebem entre 09 e 10 salários mínimos, 50,0% ocupam o cargo de técnico do seguro
social e que todos exercem função gratificada. Ressalta-se ainda que 25,0% não especificaram
o cargo.
Na condição de servidores ativos de instituições públicas federais, os sujeitos citados
são beneficiários das ações propostas pela PASS e, em relação aos gestores de recursos
humanos e, ou diretores, em certos casos, são corresponsáveis pela implementação de
algumas dessas ações nas instituições em que trabalham. Neste estudo, a análise dos dados
coletados e a discussão estão organizadas em função dos eixos propostos por essa Política,
compreendendo, assim, considerações sobre ações relacionadas com a assistência à saúde, a
perícia, a promoção e a vigilância, respectivamente. As citações dos gestores acompanham as
ponderações dos servidores ativos, em cada um dos eixos, com o objetivo de corroborar e
consubstanciar as pontuações feitas pelos últimos.
A análise de dados referentes à assistência à saúde do servidor evidencia que 90,5%
dos servidores ativos (n=201) têm conhecimento de que o governo federal oferece o benefício
da saúde suplementar para subsidiar parte das despesas com o plano de saúde. No entanto,
apenas 79,6% mencionam receber esse benefício.
Os beneficiários de planos de saúde, que alegam não recebê-lo (n=28), apresentam as
seguintes justificativas: entendimento de só ser possível solicitar o benefício para planos de
saúde na modalidade de autogestão, desconhecimento desse benefício e da PASS, burocracia e
falta de informação do Setor de Recursos Humanos da instituição em que trabalha, a não
solicitação do beneficio por parte do servidor, ser dependente no plano de saúde de algum
familiar, baixo valor do benefício e entendimento de que o mesmo não se constitui como
necessário. Há ainda os que não especificaram o motivo de não receber o benefício de saúde
suplementar e os que mencionam não ter plano de saúde.
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Estes resultados evidenciam a necessidade de implementação de canais de
comunicação nas instituições envolvidas, para favorecer a divulgação desta política entre os
servidores das instituições envolvidas frente a evidência de desconhecimento por parte dos
servidores ativos, participantes deste estudo, sobre o benefício da saúde suplementar, bem
como o entendimento já suplantado de que só haverá pagamento/ressarcimento desse
benefício para os servidores que sejam beneficiários de planos de saúde do modelo de
autogestão. Em relação a este último entendimento cabe ressaltar que a Portaria Normativa nº
5, de 11/10/2010, passou a permitir que o próprio servidor contrate diretamente no mercado
privado a operadora de plano de saúde e requeira o ressarcimento de parte dessa despesa na
unidade de recursos humanos do seu órgão (BRASIL, 2010c).
Correlacionando a proposta de universalização do benefício da saúde suplementar com
dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), elaborados a partir dos resultados
da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicilio (PNAD), verifica-se que, em 2010, 24,1% da
população estavam vinculados a planos de assistência médica no país. Desses 77,4%, eram
beneficiários de planos privados de saúde e 22,6% de planos públicos de saúde, ou seja,
vinculados à instituição de assistência de servidor público civil e militar (BRASIL, 2010g).
Entretanto, ressalta-se que a pesquisa feita pela PNAD não teve como objetivo verificar o
quanto este percentual de servidores, que são beneficiários de planos públicos, representa em
relação à população total de servidores públicos federais.
Ainda no contexto da assistência à saúde, este estudo verificou a percepção dos
servidores ativos sobre a importância desse benefício, sendo observado que 64,7% dos
entrevistados que recebem o benefício da saúde suplementar, mencionaram que o referido
auxílio contribuiu ou foi essencial para manter ou contratar o plano de saúde.
A TAB. 2 apresenta a distribuição dos servidores ativos por renda e faixa etária,
segundo a importância do referido benefício para contratação e manutenção do plano de
saúde. Justifica-se a escolha desta análise frente a proposta da PASS de estabelecer a equidade
do valor desse auxílio em relação a estas variáveis. Ainda nesse contexto, ressalta-se que
alguns servidores não especificaram a renda e outros, a idade. Nesta perspectiva, os resultados
apontam que, entre os servidores ativos, que consideram este benefício como essencial para a
contratação e, ou manutenção do plano de saúde, 72,7% recebem as menores rendas, até 07
salários mínimos, e 55,8% têm entre 31 e 40 anos. Estes dados parecem reforçar a proposta da
PASS de equidade deste subsídio em relação à renda.
Porém, cabe ressaltar que a análise da correlação entre “renda”, “idade” e
“importância do benefício”, aponta que todos os servidores acima de 51 anos, que consideram
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o benefício essencial para contratação/manutenção do plano de saúde (n=2) recebem a menor
faixa de renda. Por outro lado, os servidores dessa faixa etária que relatam que tal benefício
não contribuiu para o propósito descrito anteriormente (n=7) recebem mais de 07 salários
mínimos, o que determina um valor de benefício menor em relação aos que são mais velhos e
recebem menor salário.
Pesquisa em bases de dados científicos utilizando os descritores “saúde suplementar”,
“benefício”, “ressarcimento” “coparticipação”, “servidor” não apontou nenhum resultado que
permitisse comparação com outros estudos.
TABELA 2
Frequência relativa dos servidores ativos por renda e faixa etária, segundo a importância do benefício da saúde
suplementar para contratação/manutenção do plano de saúde, Diamantina, 2012
Frequência relativa da importância do benefício (%)
Variáveis
Essencial
Contribuiu
Indiferente Não contribuiu
Renda em salários mínimos
n=44
n=81
n=21
n=8
3a5
40,9
19,7
9,5
-5,01 a 7
31,8
28,4
28,6
25,0
7,01 a 9
11,4
27,2
19,1
25,0
9,01 a 10
4,5
7,4
9,5
12,5
> 10
11,4
17,3
33,3
37,5
Idade por faixa etária em anos
n=43
n=85
n=23
n=13
23 – 30
13,9
22,4
17,4
-31 – 40
55,8
41,2
30,4
15,4
41 – 50
25,6
28,2
34,8
15,4
Acima de 50
4,7
8,2
17,4
69,2

Outro aspecto estudado dentro do eixo da assistência à saúde se relaciona com os
planos de saúde. Observa-se no presente estudo que 97,5% relatam ser beneficiários desses
planos (n=196). Entre estes não existe diferença evidente em relação ao gênero, 70,9%
possuem de 31 a 50 anos e a mediana de tempo de contratação do plano de saúde é de 04
anos. Este estudo ainda aponta que o SUS e a assistência particular são utilizados por todos os
que não possuem plano de saúde e ainda por 14,2% dos que relatam possuí-lo.
Relatórios da ANS, de 2012, elaborados com base na Pesquisa Nacional de Amostra
por Domicilio (PNAD), evidenciam que a taxa da população coberta por planos privados de
assistência médica, segundo sexo e faixa etária, é mais elevada nas idades de maior atividade
profissional (especialmente dos 30 a 59 anos) e que, com exceção das idades até 14 anos, em
todas as faixas etárias, a cobertura das mulheres é maior (BRASIL, 2012d). Em relação ao
tempo de permanência no plano, dados da PNAD indicam que a maioria dos beneficiários de
planos privados de assistência médica (mais de 25,1 milhões) está há mais de 02 anos no
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mesmo plano (BRASIL, 2010h). Entretanto, a comparação desses dados com o presente
estudo exige prudência em razão das diferentes populações.
Com relação à qualidade da assistência prestada por todos os planos de saúde citados
no presente estudo, os resultados apontam que 68,6% desses servidores consideram esses
planos bons, 17,3% ótimos e 14,1% ruins. Estes dados se aproximam dos apresentados em
uma pesquisa realizada pela ANS, em 2010, quando a qualidade atribuída pelos beneficiários
aos seus planos privados de assistência médica foi considerada boa por 62,1% ou muito boa,
por 23,8% (BRASIL, 2010h).
A TAB. 3 apresenta a distribuição dos servidores ativos intra planos de saúde
contratados, intra usuários do SUS e da assistência privada segundo o grau de satisfação dos
serviços prestados por esses planos. Os mais citados pelos servidores ativos foram nomeados
como Autogestão 1, Autogestão 2 e Plano privado. Ainda neste sentido, ressalta-se que os
planos de saúde citados por 03 servidores ou menos foram agrupados no grupo denominado
“Outros”. Nesse contexto, os dados apontam que, com exceção de apenas um dos planos
citados (Autogestão 2), a maioria dos entrevistados consideram que a assistência prestada
pelos mesmos é boa. Este grau de satisfação ainda é verificado em 71,4% dos servidores que
mencionam utilizar a assistência particular de saúde.
Em relação aos servidores ativos que se declaram usuários do SUS, observa-se que
56,3% afirmam que a qualidade da assistência prestada por este Sistema é ótima ou boa. Este
dado se aproxima do encontrado por Moimaz et al. (2010) em estudo realizado em 05
municípios do Estado de São Paulo, onde se verificou que 61,7% dos entrevistados
classificaram os serviços públicos de saúde como ótimo ou bom. Entretanto, ressalta-se a
necessidade de aprofundamento da questão para melhor entendimento da relação entre a
demanda apresentada por esse público aos planos de saúde e ao SUS e a qualidade dos
serviços prestados.
TABELA 3
Distribuição dos servidores ativos intra planos de saúde contratados, intra usuários do SUS e da assistência
privada, segundo grau de satisfação, Diamantina, 2012
Grau de satisfação dos servidores ativos (%)
Variáveis
Ótimo
Bom
Ruim
Planos de saúde
Autogestão 1
17,6
73,6
8,8
Plano privado
17,1
68,3
14,6
Autogestão 2
23,1
7,7
69,2
Outros
18,2
72,7
9,1
Sistema Único de Saúde
6,3
50,0
43,7
Assistência Particular
23,8
71,4
4,8
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Este estudo ainda propôs verificar as demandas apresentadas pelos entrevistados com
relação ao atendimento prestado pelos planos de saúde, frente à determinação da Portaria
Normativa nº 05, de 11/10/2010, que delega às operadoras de planos de saúde suplementar a
obrigatoriedade de disponibilização de serviços assistenciais, tais como, assistência médica
ambulatorial, hospitalar e centro de tratamento intensivo, na área de abrangência da instituição
ao qual está vinculado o servidor público titular do benefício (BRASIL, 2010c).
Os aspectos analisados se relacionam com a oferta, na cidade de residência, de
especialistas conveniados ao plano de saúde, ao acesso a exames laboratoriais e serviços
diagnósticos, à assistência hospitalar e tratamentos especializados, à liberação de
procedimentos médicos e, ou odontológicos e outras demandas relacionadas com os planos de
saúde. O GRAF. 2 apresenta a avaliação dos servidores ativos que mencionaram ter plano de
saúde (n=196), segundo as quatro primeiras demandas relacionadas anteriormente.

GRÁFICO 2 – Distribuição dos servidores ativos segundo atendimento à demanda de especialistas,
acesso a exames laboratoriais, serviços de assistência hospitalar, tratamentos especializados e liberação
de atendimentos médicos e, ou odontológicos na cidade de residência, Diamantina, 2012.
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Os resultados apontam que 53,1% dos servidores ativos entrevistados afirmam ter
acesso a especialistas, 80,1% apontam não existir dificuldade em relação a exames
laboratoriais e serviços diagnósticos, 69,4% relatam que a demanda relacionada à assistência
hospitalar e tratamentos especializados é atendida e 78,9% mencionam facilidade para a
liberação de procedimentos médicos e, ou odontológicos.
A TAB. 4 apresenta a distribuição das demandas mais citadas pelos servidores ativos,
que mencionam que a rede credenciada, na cidade de residência, não atende aos aspectos
analisados neste estudo. Cabe ressaltar que alguns entrevistados apontam mais de uma
demanda para cada um dos aspectos citados e que outros mencionam que o plano não atende
mas não especificam os motivos. Assim, verifica-se que 20,4% relatam dificuldade de acesso
a pediatras, 25,7% a exame de ressonância e 21,6% mencionam demora na marcação de
consulta. Este último dado, segundo Sisson et al. (2011), também foi citado como um dos
motivos de insatisfação com a assistência prestada pelos planos de saúde em estudo realizado
em três capitais do sul do Brasil.
TABELA 4
Distribuição de demandas em relação à assistência prestada pelos planos de saúde contratados
pelos servidores ativos na cidade de residência, Diamantina, 2012
Frequência relativa
Demandas em relação a planos de saúde
(%)
Especialistas (n=88)
Pediatra
20,4
Dermatologista e endocrinologista
13,6
Neurologista
10,2
Alergista
9,1
Dentista, pneumologista e ortopedista
7,9
Otorrinolaringologista
6,8
Urologista e cardiologista
5,7
Gastroenterologista e oftalmologista
4,5
Nutricionista
3,4
Exames laboratoriais e serviços diagnósticos (n=35)
Ressonância
25,7
Tomografia
14,3
Exame de sangue especializado e ecocardiograma
8,5
Audiometria, endoscopia e ultrassom
5,7
Liberação de procedimentos médicos e/ou odontológicos (n=37)
Demora na marcação de consulta
21,6
Demora e burocracia na liberação de procedimentos
5,4
Outras demandas em relação ao plano de saúde (n=19)
Falta de cobertura do plano em outros estados
10,5
Pouca abrangência do plano de saúde no estado de origem
10,5
Ausência de serviços de urgência e emergência
10,5

No que se refere a outras demandas relacionadas ao plano de saúde, os itens mais
citados apresentam a mesma frequência, 10,5%, a saber: ausência de serviços de urgência e
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emergência, falta de cobertura do plano de saúde em outros estados, pouca abrangência do
plano de saúde no estado de origem. Os dois últimos dados parecem confirmar as afirmações
de Albuquerque et al.(2008) de que o mercado de planos privados é caracterizado pela maior
comercialização de planos com abrangência geográfica regional.
Este estudo ainda evidencia que entre os que mencionam que o plano de saúde não
atende a demanda de especialista na cidade de residência (n=88) são citadas a falta de:
angiologista, acupunturista, clínico geral, cirurgião buco-maxilo-facial, cirurgião geral e
vascular, ginecologista, geriatra, hematologista, homeopata, intensivista, mastologista,
nefrologista, neurocirurgião, oftalmologista especialista em córnea e em visão subnormal,
oncologista, pneumologista pediátrico, psicólogo, psiquiatra, reumatologista, urologista e
terapeuta ocupacional. Ainda nesse contexto, alguns servidores mencionam que na cidade em
que residem só tem um ou dois especialistas e outros não especificam as especialidades.
Segundo Girardi (2009), pesquisas encomendadas pelo Ministério da Saúde apontam
para uma grande escassez de algumas especialidades médicas em geral, e em particular de
médicos especialistas em áreas relacionadas ao novo cenário de transição sociodemográfica e
epidemiológica no País. Desse modo, essas pesquisas assinalam para uma grande
desigualdade na distribuição de oncologistas, radioterapeutas e patologistas clínicos entre as
regiões do País e a falta de radiologistas, ultrassonografistas, médicos intensivistas (e da
mesma forma de leitos de UTI), traumatologistas e neurocirurgiões.
Segundo o mesmo autor, considerando a proporção de crianças na população e sua
tendência à redução, a disponibilidade de pediatras aparece como uma das menos
problemáticas no país. Ainda nesse sentido, estudo realizado por Scheffer, Biancarelli e
Cassenote (2011) verificou que a ginecologia, a obstetrícia e a pediatria reúnem 24,6% do
universo de especialistas médicos, ou seja, quase um quarto de todos os profissionais
titulados. Resguardando o devido cuidado de não estabelecer comparações, frente às
diferenças metodológicas adotadas, cabe ressaltar que, no presente estudo, a última
especialidade citada é apontada com maior frequência como demanda não atendida na cidade
de residência, fato que pode ser explicado pela maior proporção de servidores ativos com
idade entre 23 e 40 anos (60,2%), provavelmente pais ou mães de crianças e adolescentes.
Por outro lado, faz-se necessário ressaltar que o mercado privado da saúde, constituído
por médicos especializados, ambulatórios, hospitais, laboratórios, serviços diagnósticos e
terapêuticos, vende esses serviços tanto para o setor público quanto para os planos e seguros
privados (BAHIA; VIANA, 2002). Sendo assim, a oferta dos mesmos em uma determinada
região fundamenta-se em avaliações de viabilidade econômica do investimento, que tem
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como base levantamentos de demandas assistenciais da população e da capacidade
assistencial existente (BRASIL, 2011b). Ainda nesse sentido, perpassa pela regionalização da
assistência à saúde proposta pelo SUS, que, como citado, configura-se como um dos
compradores dos serviços do mercado privado de saúde.
No que se refere ao acesso a exames laboratoriais e serviços diagnósticos na cidade de
residência, observa-se que além dos exames citados na TAB. 4, outros são apontados pelos
servidores ativos, quais sejam: alguns exames oftalmológicos, biópsia, exame do potencial
evocado

auditivo

do

tronco

encefálico

(BERA),

ecodopplercardiograma,

eletroneuromiografia, exames laboratoriais complexos, scanduplex, ressonância de urgência,
videolaparoscopia e vitamina D. Este estudo ainda aponta demora/burocracia na realização de
exames, baixa qualidade e precisão dos exames de imagem e dos laudos diagnósticos,
serviços diagnósticos desatualizados. Há ainda os que mencionam que o plano de saúde não
cobre assistência na atual cidade de residência, outros que preferem fazer exames em Belo
Horizonte e os que não especificam as dificuldades de acesso a exames laboratoriais e
serviços diagnósticos.
Os dados verificados neste estudo sobre a assistência prestada pelos planos de saúde
parecem confirmar as afirmações de Malta et al. (2011) que descrevem desigualdades
regionais no acesso aos serviços oferecidos pelos planos de saúde, muitas vezes determinadas
pela distribuição heterogênea de equipamentos, serviços e recursos humanos e as de Pinto
(2003) que afirma que a possibilidade de acesso aos prestadores de serviços de saúde
suplementar é maior nas capitais, por concentrar também a maior razão de prestadores por
operadora.
O presente estudo ainda aponta ainda que, entre os que afirmam que o plano de saúde
não atende a demanda de serviços de assistência hospitalar e tratamentos especializados
(n=47), é citada a falta dos seguintes especialistas nas unidades de internação: alergista,
angiologista, cardiologista, dermatologista, endocrinologista, especialista em urgência,
neurologista, oftalmologista, otorrinolaringologista, oncologista, oncologista pediátrico,
ortopedista, pneumologista, psiquiatra e urologista.
Ainda nesse contexto, são mencionados a falta de Centro de Tratamento Intensivo
(CTI) e do procedimento de litotripsia, demora no atendimento, hospitais precários e que só
atendem urgência e emergência, falta de atendimento diferenciado para plano de saúde, de
tratamento de alergia, de tratamento de alta complexidade, de tratamento cirúrgico
especializado e de UTI pediátrica. Outros não especificam as demandas com relação à
assistência hospitalar e tratamentos especializados.
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Nesse sentido, ressalta-se o estudo realizado por Coelho (2010), segundo o qual existe
uma concentração de leitos hospitalares e de terapia intensiva, assim como equipamentos de
maior complexidade, nas capitais, que contam com praticamente a metade da capacidade
instalada do país.
Ainda nessa perspectiva, estudo realizado por Portela et al. (2010) abordando a
estrutura e a qualidade assistencial dos prestadores de serviços hospitalares à saúde
suplementar no Brasil, evidenciou que a maior parte dos hospitais prestadores de serviços
para operadoras de plano de saúde também são provedores de serviços ao SUS e estão
localizados nas regiões Sudeste e Sul do País, acompanhando o padrão de distribuição de
operadoras e de beneficiários de planos de saúde. Esse estudo ainda verificou a baixa presença
de monitoramento da qualidade assistencial, o que segundo os autores endossa outros achados
em estudos já realizados sobre hospitais brasileiros.
Observa-se que algumas demandas apresentadas pelos servidores ativos, no presente
estudo, como o atendimento de urgência e centro de terapia intensiva, são descritas na
Portaria Normativa/SRH/MPOG nº 5, de 11/10/2010, como procedimentos a serem atendidos
na área de abrangência dos órgãos (BRASIL, 2010c). Entretanto, outras demandas podem ser
classificadas como procedimentos de média e alta complexidade, cuja oferta se embasa em
levantamentos de viabilidade econômica e nos princípios da regionalização e hierarquização
do SUS. Nesse sentido, cabe ressaltar que para melhor entendimento dessa questão faz-se
necessária a realização de outros estudos que considerem a estruturação da rede dos serviços
de saúde nas cidades de residência desses servidores e os aspectos que influenciam a
organização da assistência de média e alta complexidade em saúde.
Analisando outras questões relacionadas com os planos de saúde, verifica-se que
apenas 14,3%, dos entrevistados apresentam outras demandas além das relatadas. Tais
demandas se referem a falta de tratamento para dependência química, ao número limitado de
sessões para tratamento psicológico, à falta de Pronto Atendimento 24 horas, cobertura
mínima de procedimentos, falta de atividades de prevenção em grupo e ao custo ser
equivalente a um plano de cobertura nacional, apesar da abrangência do mesmo ser regional.
Outros não especificaram suas demandas. As restrições da abrangência geográfica dos planos
de saúde e do número de consultas, apontadas neste estudo, também foram apresentadas como
motivos de insatisfação com a assistência prestada pelo mercado privado de saúde em estudo
realizado por Sisson et al. (2011).
Correlacionando esses dados com os relatados pelos gestores de recursos humanos e,
ou diretores (n=4), observa-se que 25,0% (n=1) afirmam que o plano de saúde contratado pelo
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órgão é deficitário e que faltam especialistas, 25,0% (n=1) relatam que o plano de saúde não
atende ao termo de referência básico da ANS. Os outros 50,0% (n=2) não mencionam
dificuldades com relação a essa questão.
Nesse contexto, este estudo evidencia a necessidade de divulgação, junto aos
servidores das instituições envolvidas, dos dispositivos legais que regulamentam a assistência
à saúde do servidor, entre eles, o rol de procedimentos estabelecido pela ANS e a Portaria
Normativa nº 5, de 11/10/2010, da SRH/MPOG (BRASIL, 2010c).
Contudo, os dados levantados neste estudo reforçam a necessidade da implantação da
ação de acompanhamento da qualidade e o aprimoramento à assistência prestada pela saúde
suplementar proposta pela PASS e citada por Vasconcelos em 2010. Entretanto, reitera-se a
necessidade do desenvolvimento de estudo que correlacione a oferta de profissionais e
serviços de atenção à saúde nas cidades de residência dos servidores entrevistados com a rede
credenciada aos planos de saúde.
Outro aspecto da PASS avaliado neste estudo relaciona-se com a perícia em saúde,
sendo verificado que 75,6% dos servidores ativos afirmam que a instituição na qual trabalham
possui este serviço, 17,9% relatam não saber informar, já que nunca precisaram dele, 5,5%
mencionam que a instituição não possui o serviço e 1,0% não respondeu. Dos que afirmam
que a instituição tem o serviço (n= 152), verifica-se que 66,0% relatam que o órgão em que
trabalha possui apenas serviço de perícia médica, enquanto 33,0% afirmam que a instituição
conta com perícia médica e odontológica e 1,0% menciona somente a perícia odontológica.
A análise dos resultados obtidos no presente estudo evidencia que entre os servidores
ativos que afirmaram não existir Serviço de Perícia na instituição em que trabalham (n=11),
45,5% expõem que precisaram desse serviço nos últimos 05 anos, sendo necessário: o
deslocamento a Belo Horizonte e a Diamantina para resolver a questão, ser atendido por outro
órgão localizado na cidade de residência e ter a situação resolvida administrativamente, fato
previsto no § 2º, artigo 203 da lei 8112/1990 (BRASIL, 1990b). Alguns não responderam se
precisaram do Serviço de Perícia.
Ainda nesse contexto, para 5,0% do total de servidores ativos, a PASS facilitou a
resolução da avaliação pericial ao favorecer o acesso a Serviços de Perícia de órgãos
localizados na cidade/região em que eles se encontravam. Este resultado sugere que a ação
proposta por esta Política, relacionada com a celebração de acordos de cooperação técnica
entre órgãos públicos federais para desenvolvimento de ações na área de perícia, promoção e
vigilância em saúde, igualmente, beneficiou servidores que trabalham em órgãos que possuem
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esse serviço, mas que, durante o período de afastamento por licença saúde, encontravam-se
fora da cidade em que trabalham.
Por outro lado, observando os dados mencionados pelos gestores de recursos humanos
e, ou diretores concernentes ao Serviço de Perícia, verifica-se que 50,0% (n=2) relatam não
ter dificuldade quanto ao atendimento das determinações legais no que se refere à perícia
oficial em saúde. Ainda nesse contexto, 25,0% (n=1) afirmam que o número de peritos
lotados na instituição não atende à demanda, que faltam profissionais para compor a equipe
multiprofissional e que existem lacunas de acesso à perícia, enquanto 25,0% (n=1) descrevem
encontrar dificuldades em atender aos dispositivos legais, em função da não aceitação, por
parte de servidores, de se deslocarem por conta própria para submissão à avaliação pericial
por junta.
Esses dados sugerem que mesmo os órgãos que possuem peritos em seu quadro
funcional têm encontrado dificuldade para atender às determinações legais propostas pela
PASS. Entretanto, para melhor entendimento dessa questão, faz-se necessária a realização de
estudo para verificação do acesso dos servidores à avaliação pericial.
Frente a perspectiva de que o absenteísmo/doença se constitui como um dos subsídios
para o entendimento dos problemas de saúde de uma determinada categoria profissional e
para implantação de ações de promoção e prevenção da saúde nos locais de trabalho, este
estudo procurou caracterizar os servidores ativos em relação às suas demandas quanto ao
serviço de perícia. Ressalta-se, entretanto, que alguns servidores relatam ter se afastado por
mais de um tipo de licença. Os resultados evidenciam que 40,3% dos servidores ativos alegam
ter precisado desse serviço nos últimos cinco anos. Destes 85,2% procuram o serviço de
perícia em função de licença para tratamento da própria saúde, 27,2% por licença para
acompanhamento de familiar e 1,2% em função de acidente em serviço.
O número reduzido de acidentes em serviço, no presente estudo, pode explicar o fato
de que 61,3% dos servidores afirmam desconhecer que a PASS orienta e ou reforça a
necessidade de notificação do Acidente de Trabalho em todos os casos em que este ocorra,
ainda que não incorra em ferimento, dano ou agravo.
Considerando somente o tipo de afastamento, verifica-se que dados encontrados neste
estudo são similares aos discriminados no relatório de Gestão da Unidade do SIASS da
Universidade Federal de Santa Maria, do ano de 2011, que apontam que 51,0% das
ocorrências do serviço de perícia estão relacionados com licença saúde, 11,0% licença por
motivo de doença em pessoa da família e 1,0% por causa de registro de acidente em serviço
(SIASS/UFSM, 2011).
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A TAB. 5 apresenta a distribuição dos servidores ativos atendidos pelo Serviço de
Perícia (n=81) por gênero, idade e nível de escolaridade exigido para o cargo, segundo as
demandas a esse serviço. Entretanto, reitera-se que alguns servidores relatam se afastar por
mais de um tipo de licença.
Os resultados apontam que tal serviço é demandado com mais frequência por:
servidores do gênero feminino (67,9%), que se afastam do trabalho para tratar da própria
saúde (53,1%). Para Costa, Vieira e Sena (2009), o absenteísmo/doença feminino pode estar
relacionado com a dualidade de papéis da maioria das mulheres inseridas no mercado de
trabalho, que ainda são responsáveis pelos afazeres domésticos e cuidados dos filhos.
Ainda nesse contexto, verifica-se, neste estudo, que a maior proporção de servidores
que se afastaram para tratar da própria saúde se encontram entre os que possuem de 31 a 40
anos (39,6%), que correspondem à faixa de idade predominante da população estudada. Por
outro lado, dados da literatura evidenciam que a maior ocorrência de afastamentos por
licença-saúde é observada em trabalhadores que se encontram nas faixas etárias mais elevadas
(COSTA; VIEIRA; SENA, 2009, SILVA; PINHEIRO; SAKURAI, 2008).
Como este estudo apresenta uma quantidade expressiva de cargos, alguns deles com
número reduzido de servidores ativos, optou-se por agrupá-los em razão do nível de
escolaridade exigida para cada cargo, com exceção dos docentes que formam um grupo
específico. Ressalta-se ainda que o nível de escolaridade é reconhecido como um dos
determinantes do estado de saúde das populações (BARATA, 2009).
Nesse sentido, no grupo de nível médio estão agrupados os servidores que ocupam
cargos de assistente em administração, auxiliar de laboratório, datilógrafo, técnico
agropecuário, técnico de enfermagem, técnico de informática, técnico de laboratório, técnico
do seguro social e telefonista. O grupo de nível superior contempla os cargos: administrador,
analista do seguro social, analista de tecnologia de informação, bibliotecário, dentista,
economista, jornalista, médico, perito médico, produtor cultural, pedagogo, técnico em
assuntos educacionais e psicólogo.
Os resultados do presente estudo apontam que 37,0% dos servidores ativos que
ocupam cargo de nível médio demandaram o Serviço de Perícia em função de licença para
tratamento da própria saúde. Esses dados se aproximam dos resultados encontrados por
Cunha, Blank e Boing (2009) em estudo realizado com servidores das Secretarias Estaduais
da Saúde e da Administração de Santa Catarina. Nesse estudo, a distribuição de afastamentos
foi mais frequente entre mulheres (75,9%), com idade entre 41 e 50 anos de idade (44,6%),

57
com ensino médio (54,4%), com média de 14,4 anos de tempo de serviço e que ocupam cargo
de auxiliar (34,7%).
TABELA 5
Distribuição dos servidores ativos por gênero, idade e nível de escolaridade exigido para o cargo,
segundo as demandas aos serviços de perícia, Diamantina, 2012
Demandas ao Serviço de Perícia
Tipos de licenças (%)
Licença para
Licença para
Acidente em
tratamento da
acompanhamento
serviço
própria saúde
de familiar
Gênero
Feminino
53,1
14,8
-Masculino
32,1
12,3
1,2
Idade por faixa etária
23 a 30
12.3
6,2
1,2
31 a 40
39,6
11,1
-41 a 50
25,9
7,4
-Acima 50
9,9
5,0
-Não informou a idade
1,2
--Nível de escolaridade exigido para o cargo
Cargos de nível médio
37,0
12,3
-Cargos de nível superior
21,0
7,4
1,2
Docentes
19,7
3,7

O GRAF. 3 apresenta a distribuição dos afastamentos autorreferidos, segundo gênero e
motivo desencadeador das licenças para tratamento da própria saúde (n= 69). Ressalta-se que
as cirurgias não especificadas pelos servidores foram agrupadas na sigla “CNE” e que as
cirurgias plásticas corretivas compõem o grupo de fatores que influenciam o estado de saúde.
A análise dos resultados aponta que as doenças osteomusculares (17,4% entre mulheres e
8,7% entre homens) e os transtornos mentais e comportamentais (13,0% entre as mulheres e
4,3% entre os homens) são os principais motivos de afastamentos dos servidores ativos.
Estes dados se assemelham aos encontrados no estudo realizado por Cunha, Blank e
Boing (2009), realizado com servidores públicos estaduais de Santa Catarina que aponta os
transtornos mentais (25,3%) e as doenças osteomusculares (20,5%) como os dois principais
motivos para afastamento. Outro estudo desenvolvido por Sala et al. (2009) na Secretaria de
Saúde do Estado de São Paulo, apontou que 21,5% dos afastamentos de servidores são
motivados por doenças osteomusculares e 19,2% por transtornos mentais e comportamentais.
Assunção (2012) afirma que, em vários países, incluindo o Brasil, os transtornos
mentais comuns e as doenças musculoesqueléticas crônicas estão entre os principais fatores
relacionados ao absenteísmo, principalmente os casos de depressão, ansiedade e distúrbios
relacionados ao estresse, LER, lombalgia.
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Estudo realizado por Nogueira et al. (2010) com servidores públicos civis e militares
da administração direta do Ceará, verificou um alto índice de afastamento por transtornos
mentais e comportamentais (30,1%), o que, segundo os autores, pode ser indicativo de
problemas na organização e condições de trabalho.

GRÁFICO 3 – Distribuição dos afastamentos autorreferidos por licença da própria saúde, segundo
gênero, Diamantina, 2012.
Legenda: ADI – Algumas doenças infecciosas; N – Neoplasias; DENM - Doenças endócrinas,
nutricionais e metabólicas; TMC – Transtornos mentais e comportamentais; DSN – Doenças do
sistema nervoso; DOA – Doenças do olho e anexo; DOAM – Doenças do ouvido e da apófise
mastoide; DAC – Doenças do aparelho circulatório; DAD – Doenças do aparelho digestivo;
DSOTC – Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo; DAG – Doenças do
aparelho geniturinário; GPP – Gravidez, parto e puerpério; CNE – Cirurgias não especificadas
pelos servidores; FIES – Fatores que influenciam o estado de saúde.

Outro aspecto analisado por este estudo se relaciona com o eixo da vigilância e
promoção em saúde da PASS. No que se refere às ações de promoção, os resultados apontam
que 52,0% dos servidores ativos afirmam que a instituição desenvolve algum tipo de ação de
promoção, enquanto 31,0% afirmam que não desenvolve e 17,0% não sabem informar.
A TAB. 6 apresenta a distribuição dos servidores ativos por ações de promoção,
segundo as instituições envolvidas, sendo verificado que, entre os que afirmam que a
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instituição desenvolve ações de promoção (n=104), 74,1% afirmam que são oferecidos cursos
e palestras, 27,9% mencionam o desenvolvimento de ginástica laboral, 26,0% citam Programa
Qualidade de Vida (PQV), 1,0% campanha de vacinação e 1,0% controle de pressão arterial.
Além das ações relatadas, ainda foi mencionado pelos servidores ativos o desenvolvimento de
ações assistenciais desenvolvidas por assistente social, dentista, psicólogo, médico, psiquiatra
e terapeuta ocupacional. Ressalta-se que alguns servidores relataram que a instituição
desenvolve mais de uma ação de promoção.
TABELA 6
Distribuição dos servidores ativos por ações de promoção desenvolvidas segundo as instituições
envolvidas no estudo, Diamantina, 2012
Instituições (%)
Ações de promoção
CEFET
Receita
IBRAM
INSS
IPHAN MTE
UFVJM
Curvelo
Federal
Cursos e Palestras
1,0
-9,6
---63,5
Ginástica laboral
--5,8
---22,1
PQV
1,0
-5,8
---19,2
Campanha de vacinação
------1,0
Controle pressão arterial
------1,0

Uma revisão sistemática de literatura realizada por Carvalho e Dias (2012), buscando
por estudos teóricos ou práticos relacionados a quaisquer aspectos da promoção de saúde em
locais de trabalho, mostra que 33% dos artigos encontrados descrevem programas que
desenvolvem ações prioritariamente focadas nos indivíduos. Algumas das ações descritas na
citada revisão (aulas, palestras, avaliação de saúde) também são mencionadas pelos sujeitos
do presente estudo.
Os referidos autores relatam que existem evidências de que abordagens individuais,
como as citadas, possibilitam uma modesta diminuição na exposição de riscos, por curtos
períodos de tempo, após as intervenções. Esses autores ainda fazem referência a algumas
limitações dessas intervenções, ressaltando, entre elas, a necessidade de persuadir os
trabalhadores a procurarem e participarem do programa e o fato de atingirem aqueles
trabalhadores já expostos a fatores de risco ou portadores de patologias.
Ferreira, Alves e Tostes (2009) realizaram estudo com gestores de dez instituições
públicas federais com o objetivo de caracterizar as práticas de Qualidade de Vida no Trabalho
(QVT). Foi relatado o desenvolvimento de 34 tipos diferentes de atividades, que caracterizam
as práticas de QVT nos órgãos. Estas compreendem ações físico-corporais, de suporte
emocional e eventos coletivos, com predominância de ações do tipo antiestresse.
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Segundo esses autores, tal estudo evidenciou que, com exceção da ginástica laboral,
que era feita em grupo, mas com exercícios específicos conforme a função do servidor, as
outras atividades desenvolvidas, nestas instituições, eram direcionadas para todos os
servidores, independentemente do cargo, função ou tipo de tarefa que desempenhavam.
Caracterizavam-se por atividades de natureza assistencial com foco no indivíduo, de caráter
compensatório do desgaste vivenciado durante o processo de trabalho. Nesse contexto, essas
práticas se distanciam dos problemas que comprometem o bem-estar dos servidores públicos
e não objetivam a remoção dos indicadores críticos que geram mal-estar no trabalho:
condição, organização e relação social de trabalho (FERREIRA; ALVES; TOSTES, 2009).
Entretanto, verifica-se que o presente estudo possui limitações no que se refere à
caracterização do planejamento das ações de promoção, ao não levantar dados junto aos
profissionais responsáveis pelo desenvolvimento de tais ações. Isto acabou por impossibilitar
um maior aprofundamento da análise com relação aos pressupostos teóricos que hoje
subsidiam a QVT e a proposta da PASS de que as ações de promoção devem ser embasadas
na informação epidemiológica, no trabalho multidisciplinar e na avaliação dos locais de
trabalho, onde devem ser considerados os ambientes e as relações de trabalho (BRASIL,
2010d).
Justificando a relevância dessa intervenção proposta pela PASS, ressalta-se estudo
realizado por Ribeiro (2011) que teve como foco servidores técnico-administrativos de uma
instituição de ensino superior, onde se identificou um número significativo de técnicos com
potenciais subutilizados, normalmente colocados à margem dos processos de decisão,
funcionando como mero apoio às atividades acadêmicas, vivenciando, por conseguinte,
sentimentos de invisibilidade e desprestígio.
A autora ressalta que o modelo de organização burocrático a que estão submetidos os
referidos servidores gera frustração ao impor a execução de atividades predominantemente
rotineiras, prescritas, atreladas a normas, que quase sempre os impedem de lançar mão de
alternativas para a realização de um atendimento ao público mais ágil e eficaz. Esse cenário
cria um terreno fértil para o surgimento de estratégias defensivas, de sofrimento patogênico e,
possivelmente, de menor engajamento e mobilização (RIBEIRO, 2011).
Ainda no eixo da promoção, o presente estudo verificou o conhecimento dos
servidores ativos no tocante à instituição dos exames periódicos nos órgãos públicos federais
e o grau de implementação desses exames nas instituições estudadas. Os resultados apontam
que a maioria dos servidores ativos, 62,2%, afirmam não ter conhecimento de que a PASS
prevê a realização de exames médicos periódicos organizados pela instituição, enquanto
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37,8% afirmam conhecer a proposta de implantação dessa ação. Entre estes últimos (n=76),
somente 5,3% afirmam já ter realizado esses exames, enquanto 94,7% relatam que ainda não
o fizeram.
Ao se analisar os dados apresentados pelos gestores de recursos humanos e, ou
diretores sobre a instituição dos exames periódicos, observa-se que 75,0% (n=3) afirmam ter
vivenciado problemas para a implementação dos referidos exames nas instituições em que
trabalham. Entre esses, 25,0% (n=1) relatam que essa dificuldade está relacionada com a
contratação de empresas em razão das determinações legais, enquanto os outros 50% (n=2)
descrevem que não houve deliberação das instâncias superiores da instituição para realização
dos exames periódicos, nem a definição de responsabilidades. Ainda nesse contexto, 25,0%
(n=1) não responderam a essa questão.
Tais ponderações coincidem com as informações de outros gestores de recursos
humanos e, ou diretores de instituições públicas federais, que informaram fato semelhante ao
DESAP/SEGEP/MPOG, o que determinou a alteração da Portaria Normativa nº, 4 de
15/09/2009, por meio da Portaria nº 1912/SEGEP/MPOG, de 19/11/2012, não sendo mais
limitada aos planos de assistência à saúde a contratação para o oferecimento do serviço de
exames médicos periódicos (BRASIL, 2012C).
No que tange às ações de vigilância no ambiente de trabalho, este estudo ainda
procurou verificar a percepção dos servidores ativos quanto a presença/ausência de riscos
ocupacionais em ambiente de trabalho, frente à perspectiva da PASS de que as instituições
promovam o repasse de informações aos servidores sobre riscos e questões de saúde. Os
resultados deste estudo apontam que 57,0% dos servidores ativos mencionam existir risco no
ambiente de trabalho, 41% afirmam que os riscos não estão presentes e 2% não responderam.
A TAB. 7 apresenta a distribuição de servidores intra instituição e intra cargo segundo
a percepção dos mesmos em relação a presença/ausência de riscos ocupacionais. Em função
da similaridade das atividades desenvolvidas pelas instituições de ensino (CEFET/Campus
Curvelo e UFVJM) optou-se por agrupá-las. Ressalta-se que alguns entrevistados citam a
presença de mais de um risco.
A análise da percepção sobre a presença/ausência de risco ocupacional intra
instituição, aponta que 85,7% dos servidores do INSS, entrevistados neste estudo, afirmam a
existência desses riscos. Do mesmo modo, observa-se que, o estudo dessa questão intra cargo,
aponta que 94,1% dos técnicos do seguro social mencionam a exposição a riscos ocupacionais
nos ambientes de trabalho, sendo que o risco biológico é citado por 75,0% dos servidores
desse grupo (GRAF. 4). Igualmente, 76,5% dos técnicos de laboratório e 71,4% dos analistas
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do seguro social relatam riscos ocupacionais, sendo que os primeiros citam que estão mais
expostos a riscos químicos (63,6%) e os segundos aos biológicos (83,3%). Entre os docentes,
observa-se que 66,2% mencionam a existência de riscos no ambiente laboral, prevalecendo,
neste grupo, os riscos químicos,49,3% (GRAF. 4).
TABELA 7
Distribuição dos servidores ativos, intra instituição e intra cargo, segundo percepção sobre
presença/ausência de riscos ocupacionais, Diamantina, 2012
Frequência relativa de riscos (%)
Variáveis
Sim
Não
Instituição
IBRAM
66,3
33,3
INSS
85,7
14,3
Instituições de ensino (CEFET e UFVJM)
54,2
45,8
IPHAN
50,0
50.0
MTE
-100,0
Receita Federal
-100,0
Cargo
Agente administrativo
-100,0
Analista do Seguro Social
71,4
28,6
Assistente em administração
16,0
84,0
Professor universitário
66,2
33.8
Técnico de laboratório
76,5
23,5
Técnico do seguro social
94,1
5,9
Técnico em assuntos educacionais
22,2
77,8
Outros
57,5
42,5

Estudo realizado por Fontana e Pinheiro (2010), com professores de uma universidade
regional, com o objetivo de investigar as condições de saúde autorreferidas e a interface com
a ocupação desses professores, apontou a existência de todos os tipos de riscos, sendo mais
citada a exposição ao risco biológico (29,0%). A diferença de exposição ao risco nesses
estudos pode ser explicada por características das instituições de ensino superior, tais como,
cursos oferecidos, tipos de laboratórios, condições de trabalho, entre outros. Quanto as demais
categorias profissionais envolvidas nesse trabalho, a falta de estudo com desenho e população
semelhante não permitiu o estabelecimento de nenhuma comparação.
Frente a perspectiva de que a caracterização da presença/ausência do risco deve ser
feita mediante a avaliação dos ambientes e processos de trabalho, que considere todas as
situações de risco que possam comprometer a saúde do servidor, este estudo verificou o
conhecimento dos servidores ativos sobre a realização ou não de avaliação e reavaliação dos
ambientes de trabalho (TAB. 8). Os resultados apontam que entre os servidores ativos que
afirmam existir risco no ambiente de trabalho, 47,7%, apontam que essas avaliações não são
realizadas, enquanto 13,3% não sabem informar. Estes dados reforçam a necessidade de
implementação de canais de comunicação que favoreçam o repasse de informações referentes
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aos riscos e aos resultados de pesquisas a respeito do estado de saúde dos servidores, ação
proposta pela PASS (BRASIL, 2010d).

GRÁFICO 4 – Distribuição dos servidores ativos por cargo segundo tipo de risco autorreferido,
Diamantina, 2012.
Legenda: ASS – Analista do seguro social; AA- assistente em administração; PU – Professor
universitário; TL- Técnico de laboratório; TSS – Técnico do seguro social; TAE – Técnico em
assuntos educacionais; O – Outros.

No que diz respeito às reavaliações, não existe diferença significativa, 17,7% afirmam
que elas são realizadas enquanto 16,8% relatam que não, entretanto, a maioria não respondeu
(TAB.8). Nesse sentido, cabe reiterar que a Lei 8.112/1990 prevê o controle permanente da
atividade de servidores em locais penosos, insalubres ou perigosos (BRASIL, 1990b).
Entretanto, para melhor entendimento dessa questão faz-se necessário aprofundamento deste
estudo, por meio de um levantamento junto aos profissionais responsáveis por essa ação, que
vislumbre a composição da equipe, suas possibilidades e limitações.
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TABELA 8
Distribuição dos servidores ativos segundo avaliação e reavaliação do ambiente de trabalho e
desenvolvimento de ações para neutralizar riscos, Diamantina, 2012
Frequência relativa (%)
Variáveis
São
Não são
Não sabe
Não
realizadas realizadas
informar
respondeu
Avaliações do ambiente de trabalho (n=113)
33,7
47,7
13,3
5,3
Reavaliações do ambiente de trabalho (n=113)
17,7
16,9
9,7
55,7
Ações para neutralizar riscos
44,2
55,8
---

O desenvolvimento de ações para neutralizar riscos é apontado por 44,2% dos
servidores ativos (TAB.8), sendo que 70,0% especificam o uso de equipamentos de proteção
individual (EPI) como forma de proteção, 12,0% destacam as normas de manuseio, 8,0%
descrevem que neutralizam os riscos com a desinfecção, 6,0% citam o uso de equipamentos
de proteção coletiva, 2,0% relatam a esterilização e outros 2,0% a barreira arquitetônica
(GRAF. 5).

GRÁFICO 5 – Distribuição dos servidores ativos, segundo desenvolvimento de ação para neutralizar
riscos ocupacionais, Diamantina, 2012.
Legenda: EPI – Equipamento de proteção individual; NM – Normas de manuseio; D – Desinfecção;
EPC – Equipamento de proteção coletiva; E – Esterilização; BA – Barreira Arquitetônica.
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Ressalta-se que o presente estudo não teve como objetivo verificar a adesão dos
servidores aos equipamentos de proteção individual e coletiva, entretanto, estudos como o de
Murofuse et al. (2008) e Ribeiro et al. (2010), realizados com indivíduos que trabalham em
ambiente insalubre, evidenciam a necessidade de implementação de ações de educação
permanente com o objetivo de aumentar a adesão e o uso consciente dos equipamentos de
proteção individual.
Outro aspecto avaliado neste estudo refere-se ao adicional ocupacional, sendo
observado que entre os que afirmam existir risco no ambiente de trabalho (n=113), 54,9%,
afirmam receber, enquanto 45,1% não recebem. Entretanto, reitera-se que as determinações
legais que regulamentam essa questão estabelecem que a concessão do adicional ocupacional
é caracterizada pela interação de outros aspectos além da presença do risco, tais como tipo de
exposição e limites de tolerância (BRASIL, 2013b).
Cabe ressaltar que os responsáveis pela implementação da PASS têm promovido
espaços, em seus eventos e fóruns de discussão desta Política, para debater sobre a
necessidade de desvinculação da relação estabelecida entre o pagamento dos adicionais e a
instituição de política de promoção de saúde e melhoria das condições do ambiente de
trabalho (CARMO, 2008, GOES, 2008). Sua premissa de instituição de ambientes de trabalho
saudável parece estar em consonância com o princípio da precaução nas ações de saúde do
trabalhador proposto pela Política Nacional de Saúde do trabalhador e trabalhadora (BRASIL,
2012b).
Analisando os dados apresentados pelos gestores de recursos humanos e, ou diretores
no tocante ao adicional ocupacional, observa-se que, entre os que responderam, apenas 25,0%
(n=1) fizeram referência à dificuldade em atender às determinações legais no que se refere à
concessão de insalubridade, periculosidade e radiação ionizante, ao afirmar que não existe
uniformidade de entendimento da legislação, concernente a essa questão, no órgão em que
trabalha. Os outros 75,0% (n=3) não relataram dificuldades na implementação dessa ação.
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5 CONCLUSÃO
Este estudo revela a importância das ações propostas pela PASS para a melhoria das
condições de saúde dos servidores públicos federais, ao mesmo tempo em que demonstra a
complexidade para a efetivação dessas ações dentro das instituições envolvidas. Reforça o
entendimento de que tal efetivação depende do compromisso de todas as instâncias
envolvidas e, nesse sentido, ressalta-se o papel central do governo de acompanhar, incentivar
e disponibilizar recursos materiais e humanos que viabilizem a efetivação dessas propostas
pelos órgãos.
Dentro do eixo da assistência à saúde, este estudo, por um lado, aponta a necessidade
de investimento em canais de comunicação que possibilitem que os servidores sejam
informados e atualizados em relação às ações propostas pela PASS, por outro lado demonstra
o grau de importância do benefício da saúde suplementar para os servidores ativos e,
principalmente, a sua relevância para os mais velhos e os com baixa renda. Ainda nesse eixo,
o presente estudo ratifica a visão do DESAP/SEGEP/MPOG de que é necessária a
implementação da ação de acompanhamento da qualidade e o aprimoramento da assistência
prestada pela saúde suplementar.
No que concerne ao eixo da perícia em saúde, este estudo confirma que a proposta da
PASS, de promover a cooperação técnica entre os órgãos públicos, facilita a resolução de
questões periciais de servidores ativos que trabalham em instituições que não contam com
esse serviço e também daqueles que estão afastados por motivo de saúde e fora da cidade em
que trabalham. Igualmente, evidencia que a efetiva resolução das questões periciais ainda é
problemática para alguns dos órgãos envolvidos. Ainda neste contexto, os resultados
relacionados com o absenteísmo/doença são similares a outros estudos realizados e podem-se
configurar como um dos subsídios para o desenvolvimento de ações de promoção de saúde
nas instituições envolvidas.
Com relação à promoção em saúde, este estudo permitiu conhecer as ações
desenvolvidas pelas instituições estudadas e correlacioná-las com abordagens descritas na
literatura como individuais e assistencialistas, porém, para maior entendimento da situação,
torna-se necessário o aprofundamento da questão junto às equipes responsáveis pelo
planejamento e implementação dessas ações. Ao mesmo tempo, ratifica-se a dificuldade
enfrentada pelos órgãos públicos federais em efetivar os exames periódicos, entendidos dentro
dessa Política como uma ação de promoção de saúde dos servidores.
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No que diz respeito à vigilância, evidencia-se a percepção dos servidores ativos sobre
a presença de riscos nos ambientes laborais e ressalta-se a necessidade de investir em ações
que envolvam a vigilância dos ambientes e processos de trabalho. Recomenda-se a realização
de levantamento junto aos profissionais responsáveis pelas ações de vigilância para melhor
entendimento dessa questão.
Por fim, espera-se que o presente estudo possa contribuir para que sejam verificadas a
efetividade de algumas das ações propostas por essa Política e, ainda, que possa subsidiar o
planejamento de outras ações a serem desenvolvidas por todas as instituições envolvidas e,
sobretudo, pela Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (PROACE) da UFVJM,
que, por meio de seus servidores, tem se mobilizado para constituir a Unidade de Referência
do SIASS/Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.
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