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 APRESENTAÇÃO



Ministério da Saúde

O Projeto de Ações de Educação Permanente e Continuada e Atividades 
de Desenvolvimento para Trabalhadores do Ministério da Saúde, na sede em 
Brasília, nas Superintendências Estaduais (nos termos do Decreto n. 9.795, 
de 17 de maio de 2019), nos Hospitais Federais e Institutos no Rio de Janeiro 
– TED n. 115/2015, é fruto de uma cooperação entre a Secretaria-Executiva 
do Ministério da Saúde (SE/MS), por meio da Subsecretaria de Assuntos 
Administrativos/Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas e da Fundação 
Oswaldo Cruz.

O Projeto, atualmente estruturado em quatro metas, encontra-se alinhado 
à Agenda de Educação Permanente da Pasta, bem como à Política Nacional de 
Educação Permanente em Saúde (Pneps), instituída pela Portaria n. 278, de 27 
de fevereiro de 2014, e em seus 14 eixos temáticos, a saber: Auditoria; Ciência 
e Tecnologia; Comunicação; Desenvolvimento Gerencial; Direito e Justiça; 
Ética; Economia (Orçamento/Finanças); Educação; Gestão da Informação e do 
Conhecimento; Gestão de Pessoas; Gestão Pública; Informática (Sistemas e 
Tecnologia da Informação); Logística (Licitações, RDC, Contratos e Convênios); 
Planejamento, Monitoramento e Avaliação; Saúde do Trabalhador, Pública  
e Coletiva.

São metas do Projeto:

1) Fortalecer as ações de educação permanente além das ações de 
educação continuada, de modo a desenvolver as competências dos 
trabalhadores do Ministério da Saúde.

2) Desenvolver ações de educação continuada e educativas na 
modalidade atualização e/ou aperfeiçoamento para servidores do 
Ministério da Saúde e demais entidades vinculadas, em todas as 
temáticas da área de saúde de gestão administrativa.

3) Ofertar vagas do Programa de Educação do Ministério da Saúde.

4) Desenvolver metodologia e pesquisas relacionadas ao 
desenvolvimento institucional com foco em gestão e ao 
desenvolvimento de pessoas.
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No que se refere à Meta 4, o objetivo foi o de criar metodologia/pesquisa 
relacionada às melhores práticas de gestão de pessoas com foco em saúde 
do trabalhador, tendo como temáticas de pesquisa a elaboração de plano 
de educação permanente, o melhoramento e o acompanhamento de gestão 
de risco e o mapeamento de processos, a informatização dos processos de 
trabalho, a ambiência e a saúde do trabalhador, e a análise ergonômica de 
avaliação de postos de trabalho.

Considerando que a saúde do trabalhador é parte integrante da saúde 
coletiva, e seu foco de intervenção e estudo é as relações de produção-consumo, 
trabalho e saúde-doença dos trabalhadores e trabalhadoras, partilhamos 
nesta publicação: um panorama conceitual sobre epidemiologia, ambiência, 
ergonomia e saúde do trabalhador; um estudo de caso sobre projeto de 
ambiência com enfoque na Coordenação de Atenção à Saúde e Atendimento de 
Pessoas, unidade subordinada à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, que 
foi realizado pela Coordenação-Geral de Engenharia e Arquitetura; e também 
o levantamento de dados de saúde de servidores do Ministério da Saúde em 
Brasília/DF, no ano de 2016, que se concentrou na análise epidemiológica.
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1 PANORAMA CONCEITUAL SOBRE 
EPIDEMIOLOGIA, AMBIÊNCIA, 
ERGONOMIA E SAÚDE DO 
TRABALHADOR



Ministério da Saúde

A saúde do trabalhador é um campo responsável pelas ações de vigilâncias 
epidemiológica e sanitária, promoção, proteção, recuperação e reabilitação da 
saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e aos agravos advindos das 
condições de trabalho. Percebe-se que, nas últimas décadas, os vínculos entre 
o trabalho e o adoecimento psíquico vêm ganhando visibilidade crescente.

No que tange às bases legais, a execução das ações voltadas para 
a saúde do trabalhador é atribuição do Sistema Único de Saúde (SUS), 
prescritas na Constituição Federal de 1988 e regulamentadas pela Lei 
Orgânica da Saúde (LOS). O art. 6º dessa lei confere à direção nacional do 
Sistema a responsabilidade de coordenar a política de saúde do trabalhador  
(BRASIL, 1990).

Segundo o parágrafo 3º do art. 6º da LOS (BRASIL, 1990), a saúde do 
trabalhador é definida como “[...] um conjunto de atividades que se destina, 
por meio das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à 
promoção e proteção da saúde do trabalhador, assim como visa à recuperação 
e à reabilitação dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos 
das condições de trabalho [...]”. Esse conjunto de atividades está detalhado nos 
incisos de I a VIII do referido parágrafo, abrangendo:

 ● a assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou 
portador de doença profissional e do trabalho;

 ● a participação em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos 
e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho;

 ● a participação na normatização, na fiscalização e no controle das 
condições de produção, extração, armazenamento, transporte, 
distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas 
e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador;

 ● a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde; 

 ● a informação ao trabalhador, à sua respectiva entidade sindical 
e às empresas sobre os riscos de acidente de trabalho, de doença 
profissional e do trabalho, bem como sobre os resultados de 
fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, 
periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética 
profissional;
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 ● a participação na normatização, na fiscalização e no controle dos 
serviços de saúde do trabalhador, nas instituições e nas empresas 
públicas e privadas; 

 ● a revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no 
processo de trabalho;

 ● a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão 
competente a interdição de máquina, do setor, do serviço ou de todo 
o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente 
para a vida ou saúde do trabalhador.

Além da Constituição Federal e da Lei Orgânica da Saúde, outros 
instrumentos e regulamentos federais orientam o desenvolvimento das ações 
nesse campo, no âmbito do setor saúde, entre os quais se destacam a Portaria 
MS n. 3.120, de 1° de julho de 1998, e a Portaria MS n. 3.908, de 30 de outubro 
de 1998, que tratam, respectivamente, da definição de procedimentos básicos 
para a vigilância em saúde do trabalhador e da prestação de serviços nessa 
área. A operacionalização das atividades deve ocorrer nos planos nacional, 
estadual e municipal, aos quais são atribuídos diferentes responsabilidades  
e papéis.

As pesquisas no campo da saúde, bem como os registros epidemiológicos 
das organizações, apontam para a necessidade de um olhar cuidadoso para os 
trabalhadores e para as relações que estes estabelecem com o seu trabalho. 
A literatura vem apontando o quanto patologias e sintomas físicos e mentais 
podem ser decorrentes de condições e organização do trabalho.

As experiências negativas do trabalhador compõem a relação entre  
homem e trabalho e são fundamentais para a compreensão da identidade e 
da saúde do indivíduo (SORAGGI; PASCHOAL, 2011). Tanto para pesquisadores 
quanto para gestores, interessa conhecer as características individuais 
e contextuais que interferem na experiência de bem-estar e saúde do 
trabalhador. A literatura científica aponta que os elementos do próprio 
contexto ocupacional parecem ter importante influência sobre o bem-estar 
no trabalho, como clima social, percepção de justiça e suporte organizacional 
(MOURÃO, 2009; PASCHOAL, 2008; SOBRINHO, 2008).

11
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De acordo com Seligmann-Silva (2011), a área de saúde mental 
relacionada ao trabalho, além de ser um campo interdisciplinar, é também 
um campo multidisciplinar, pois apresenta contribuições de outras áreas 
que não são interligadas. Tem como objeto de estudo a relação entre saúde 
mental e trabalho, a partir da investigação dos processos saúde-doença 
que tenham vínculo com a atividade laboral em todos os fatores, sejam eles 
potencialmente adoecedores ou provedores de saúde. Nesse campo, o aporte 
teórico-metodológico está em fase de construção, mas tanto as disciplinas 
que estudam a saúde humana quanto as que não têm seu foco nos estudos 
da saúde, mas do trabalho, têm se voltado para pesquisas que tratem da 
composição do desgaste mental.

Segundo Jacques (2007), a relação de causalidade, mesmo que multicausal, 
que fundamenta o estabelecimento do vínculo entre saúde/doença mental 
e trabalho, não dá conta das relações de determinação das manifestações 
humanas. Acaba ainda por reduzir o conceito de saúde mental à ausência 
de transtornos psíquicos, deixando de levar em conta as diversas dimensões 
subjetivas da relação do homem com o seu trabalho.

No Brasil, a definição de doenças relacionadas ao trabalho (DRTs) é uma 
competência do Ministério da Saúde, estabelecida pela Lei n. 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, e pela Portaria GM/MS n. 1.339, de 18 de novembro de 
1999. Essa definição foi apresentada em lista que associava fatores de risco 
de natureza ocupacional com as respectivas doenças, segundo a Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde 
(CID-10). A proposta de classificação que foi feita por Schilling (1984) é a mais 
recomendada para o estabelecimento do nexo causal entre saúde e trabalho 
sempre que um caso for suspeito, sendo também adotada pelo Ministério da 
Saúde e pelo Ministério da Previdência (BRASIL, 2001).
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Quadro 1 – Classificação proposta por Schilling

GRUPO I: doenças em que o trabalho é causa necessária. É tipificado pelas 
doenças profissionais, stricto sensu, e pelas intoxicações agudas de origem 
ocupacional. 

GRUPO II: doenças em que o trabalho pode ser um fator de risco, contributivo, 
mas não necessário. É exemplificado pelas doenças comuns, mais frequentes ou 
mais precoces em determinados grupos ocupacionais e para as quais o nexo 
causal é de natureza eminentemente epidemiológica. A hipertensão arterial e 
as neoplasias malignas (cânceres), em determinados grupos ocupacionais ou 
profissões, constituem exemplo típico.

GRUPO III: doenças em que o trabalho é provocador de um distúrbio latente, 
ou é agravador de doença já estabelecida ou preexistente, ou seja, com causa. 
É tipificado pelas doenças alérgicas de pele e respiratórias e pelos distúrbios 
mentais, em determinados grupos ocupacionais ou profissões.

Fonte: (BRASIL, 2001) adaptado.

Entre os agravos específicos, estão incluídas as doenças profissionais, para 
as quais se considera que o trabalho ou as condições em que ele é realizado 
constituem causa direta. A relação causal, ou nexo causal, é direta e imediata. 
A eliminação do agente causal, por medidas de controle ou substituição, pode 
assegurar a prevenção, ou seja, a eliminação ou a erradicação da doença. 
Esse grupo de agravos, Schilling I, tem, também, uma conceituação legal no 
âmbito do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) da Previdência Social, e sua 
ocorrência deve ser notificada segundo regulamentação na esfera da Saúde, 
da Previdência Social e do Trabalho. Os outros dois grupos, Schilling II e III, 
são formados por doenças consideradas de etiologia múltipla, ou causadas 
por múltiplos fatores de risco. Nessas doenças comuns, o trabalho poderia 
ser entendido como um fator de risco, ou seja, um atributo ou uma exposição 
que estão associados a uma probabilidade aumentada de ocorrência de uma 
doença, não sendo necessariamente um fator causal. Portanto, a caracterização 
etiológica ou o nexo causal serão essencialmente de natureza epidemiológica, 
seja pela observação de um excesso de frequência em determinados grupos 
ocupacionais ou profissões, seja pela ampliação quantitativa ou qualitativa do 
espectro de determinantes causais, que podem ser melhor conhecidos a partir 
do estudo dos ambientes e das condições de trabalho. A eliminação desses 
fatores de risco reduz a incidência ou modifica o curso evolutivo da doença ou 
do agravo à saúde (BRASIL, 2001).
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Mesmo considerando a consolidação do nexo epidemiológico e os limites 
que a elaboração do nexo causal impõe, é importante que, como princípio, seja 
incorporado ao debate e à atuação sobre a temática ações mais consolidadas 
de diagnóstico e de intervenção, bem como os casos exitosos apresentados 
nesta publicação.

Para fins de um alinhamento cognitivo sobre as temáticas, a seguir, 
apresenta-se um panorama conceitual sobre epidemiologia, ambiência  
e ergonomia.

1.1 Epidemiologia
A epidemiologia, apesar do seu intenso desenvolvimento metodológico 

observado nos últimos anos, ainda é uma disciplina relativamente nova 
em termos conceituais. A despeito de seus fundamentos básicos terem se 
consolidado na segunda metade do século passado, mesmo nos dias atuais 
ainda não se há acordo sobre o real objeto da disciplina (SILVA; PEIXOTO, 2020).

Silva e Peixoto (2020) publicaram um artigo cujo objetivo foi apresentar 
uma descrição e uma análise da produção científica em epidemiologia da revista 
Ciência & Saúde Coletiva desde sua criação, em 1996. Os resultados descritos 
pelos autores apontam que o percentual de artigos epidemiológicos publicados 
na revista Ciência & Saúde Coletiva saltou de 12,8%, no período de 1996 a 2002, 
para 31,0% em 2011. Em seguida, aumentou novamente para 55,3% em 2019. 
Os tópicos mais estudados foram epidemiologia das doenças crônicas não 
transmissíveis (20,3%); epidemiologia nutricional (12,2%); avaliação de sistemas, 
políticas, programas e serviços de saúde (10,9%); epidemiologia da saúde bucal 
(10,9%); epidemiologia da saúde do idoso (8,4%); epidemiologia das doenças 
transmissíveis (7,2%); saúde do trabalhador (6,5%); e epidemiologia dos 
acidentes, das violências e das lesões físicas (5,5%), com pequena variação entre 
2011 e 2019. Entretanto, no primeiro período (1996 a 2002), temas relacionados 
à epidemiologia social e a determinantes sociais em saúde (20,0%) e artigos 
abordando aspectos teórico-conceituais em epidemiologia (16,0%) foram os  
mais publicados.
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Percebe-se que a publicação dos estudos sobre a epidemiologia da saúde 
do trabalhador, nas referidas fontes, ainda é incipiente comparando-se a 
outras temáticas. Isso reforça a importância de dar-se visibilidade às discussões 
acerca do tema e pensando em um caminhar de diagnóstico e na proposição 
de ações.

Entende-se que o ambiente de trabalho e suas condições podem 
contribuir para o aumento da incidência de adoecimento psíquico resultante do 
trabalho, tendo como consequência direta na vida dos trabalhadores doenças 
ocupacionais e/ou transtornos mentais relacionados ao trabalho. Sendo 
assim, estratégias voltadas para a saúde mental do trabalhador buscam, nas 
pesquisas epidemiológicas, informações acerca da incidência e da prevalência 
de casos de agravos à saúde, no intuito de contribuir para o bem-estar 
do sujeito. Entre os profissionais que mais são afetados pelo trabalho, a 
literatura aponta os trabalhadores da área da saúde com elevadas demandas 
de adoecimento psíquico no trabalho, doenças ocupacionais, transtornos 
mentais e comportamentais (MACHADO et al., 2014; CARVALHO, 2016;  
LEONELLI et al., 2017).

1.2 Ambiência
Ambiência na saúde refere-se ao tratamento dado ao espaço físico 

entendido como espaço social, profissional e de relações interpessoais que 
deve proporcionar atenção acolhedora, resolutiva e humana (BRASIL, 2010). 
Assim, a ambiência passa a ser um instrumento de mudança, modificando 
o modo de pensar dos trabalhadores, modificando seus paradigmas. Nesse 
sentido, as áreas de trabalho não apenas serão espaços funcionais como 
também deverão proporcionar espaços de vivências prazerosas.

Ao adotar o conceito de ambiência para a arquitetura nos espaços da 
saúde, atinge-se um avanço qualitativo no debate da humanização dos 
territórios de encontros do SUS. Vai-se além da composição técnica, simples e 
formal dos ambientes, passando a considerar as situações que são construídas. 
Essas situações se constroem em determinados espaços e em determinado 
tempo e são vivenciadas por uma grupalidade, um grupo de pessoas com seus 
valores culturais e relações sociais (BRASIL, 2010).
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Na diretriz da ambiência, para efeitos didáticos de implementação, 
destacam-se três eixos principais que devem ser trabalhados de  
forma articulada:

 ● A ambiência como espaço de encontros entre os sujeitos, a produção 
de saúde e de subjetividades.

 ● O espaço como ferramenta facilitadora do processo de trabalho.

 ● O espaço que visa à confortabilidade.

Quando se concebe uma nova ambiência, provoca-se um processo de 
reflexão das práticas e dos modos de se operar naquele espaço, contribuindo 
para a construção de novas situações. Os sujeitos envolvidos nessa reflexão 
podem repensar e transformar seus paradigmas, e a ambiência passa a ser um 
dos dispositivos no processo de mudança. Assim, as áreas de trabalho, além 
de mais adequadas funcionalmente, deverão também proporcionar espaços 
prazerosos de vivência coletiva, de convivência (OLSCHOWSKY et al., 2009).

Um Projeto Cogerido de Ambiência deve incorporar não só os especialistas 
em edificações, mas também os que atuam na ponta do serviço para discussão 
e construção do projeto. Eles podem dar mais detalhes sobre o que funciona e 
o que atrapalha o andamento das atividades em sua unidade. É preciso trazer 
para a discussão a opinião dos trabalhadores e usuários, suas reclamações e a 
indicação do tipo de ambiente em que se sentem melhor.

Implantar a ambiência é agir em prol de transformar um ambiente não 
cotidiano em um ambiente receptivo e, enquanto parte daquele momento de 
nossa vida, em um ambiente bom, onde, além do acolhimento afetuoso, as 
pessoas que nele estarão se contaminarão pela mágica que a proposta sugere, 
sendo acolhidas e tornando-se acolhedoras. Isso resolve a subjetividade de 
que carecem os usuários e os trabalhadores, que é o aconchego de estar sendo 
o foco da preocupação do outro e para com o outro.

A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora tem 
como finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem 
observados pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde, para o 
desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na 
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vigilância, visando à promoção e à proteção da saúde dos trabalhadores e à 
redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e 
dos processos produtivos (BRASIL, 2012).

A relação trabalho e saúde-doença dos trabalhadores é determinada pelas 
condições de processos e ambientes de trabalho com diversificados tipos e 
graus de riscos a que os trabalhadores são submetidos, por isso a necessidade 
de a Vigilância em Saúde do Trabalhador (Visat) ser conduzida de forma 
integrada (BRASIL, 2005). Uma das diretrizes da Visat aponta para a necessidade 
de as ações serem universais, integrais e integradas, independentemente de 
vínculos empregatícios.

1.3 Ergonomia
Os estudos de ergonomia visam estabelecer relações de adequação 

entre os aspectos humanos e os demais componentes e sistemas existentes 
em um ambiente, considerando todas as interfaces que essas relações 
possam proporcionar, positivas ou negativas. As interfaces adequadas podem 
funcionar de forma conjunta, integrada e eficiente, proporcionando sensações 
de conforto e segurança (SILVA, 2018).

O ser humano interage com os componentes do ambiente, 
equipamentos, instrumentos e mobiliário, formando interfaces sensoriais, 
ambientais, cognitivas e organizacionais. Segundo Vidal (2012), as pessoas 
realizam essas interações com o ambiente de forma sistêmica, utilizando 
para isso seu organismo, sua mente e sua psique. O papel da ergonomia é 
justamente modelar tais interações, na busca da adequação dos ambientes 
para o desempenho das funções a serem ali exercidas, de forma confortável, 
eficiente e segura, atendendo às necessidades, às capacidades e às limitações 
dos usuários.

O conceito de ergonomia extrapola a ideia advinda do senso comum 
de “cadeirologia”. Etimologicamente, os dois radicais que compõe a palavra 
ergonomia (ergon e nomos) designam uma ciência do trabalho. Mais 
precisamente, a ergonomia tem por objetivo definir as regras do trabalho 
(GUÉRIN et al., 2001).
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Os objetivos práticos da ergonomia são a segurança, a satisfação e o 
bem-estar dos trabalhadores no seu relacionamento com sistemas produtivos 
(IIDA, 1990). A eficiência virá como resultado. Seria dissonante colocar a 
eficiência em um patamar prioritário para a ergonomia, pois ela, isoladamente, 
poderia significar sacrifício e sofrimento para os trabalhadores. Isso estaria 
indo na contramão do que preconiza a ergonomia: o bem-estar do trabalhador.

O indivíduo que trabalha está sujeito a riscos que são inerentes à natureza 
de sua tarefa ou atividade. Seja em maior ou menor grau, as condições e a 
organização do trabalho podem gerar um ambiente salubre ou insalubre ao 
trabalhador. Os riscos no âmbito da ergonomia são aqueles relacionados 
com fatores fisiológicos e psicológicos inerentes às atividades de trabalho. 
As consequências dessas alterações no estado geral do trabalhador podem 
acarretar o comprometimento da segurança e da saúde deste.

Segundo Vilela, Almeida e Mendes (2012), para as disciplinas clássicas 
como a medicina do trabalho e a higiene e saúde ocupacional, o risco é visto 
pelos especialistas de modo externo ao trabalho e isolado da atividade. Para 
a ergonomia, ele é visto como relação que emana do real. A percepção e o 
discurso sobre sua própria situação de trabalho subsidia a ergonomia na sua 
atuação prática e aplicada.

A norma técnica que regulamenta a aplicação dos estudos de ergonomia, 
no Brasil, é a NR 17, basicamente voltada a estabelecer parâmetros para 
“adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 
trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança 
e desempenho eficiente” (BRASIL, 1990). A legislação vigente possibilita aos 
agentes públicos intervir sobre a organização do trabalho, contudo, para se 
obter dados e informações fidedignas do contexto laboral, faz-se necessário 
um delineamento metodológico consistente. A ergonomia contribui 
significativamente para esse processo, na medida em que apresenta uma 
variedade de métodos para se realizar análises de fatores de riscos. A Análise 
Ergonômica do Trabalho (AET) (MONTMOLLIN, 1990; WISNER, 1987; GUÉRIN et 
al., 2001) é tradicionalmente a mais utilizada.
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A origem da ergonomia traz em sua história o caráter inter e  
multidisciplinar da área. Em 12 de julho de 1949, reuniu-se na Inglaterra, pela 
primeira vez, um grupo de cientistas e pesquisadores interessados em discutir 
e formalizar a existência desse novo ramo de aplicação interdisciplinar da 
ciência (IIDA, 1990). Contudo, foi só a partir da fundação, no início da década 
de 1950, da Ergonomics Research Society, que a ergonomia se expandiu no 
mundo industrial no pós-guerra.

Voltando o olhar para a contemporaneidade, a emergente necessidade 
de se pensar nos processos de trabalho em sua completude, considerando 
o trabalhador, abre uma frente de discussão sobre quais atores estão 
envolvidos nessa análise de contexto. A adesão de estratégias em saúde e 
segurança recai não apenas nos trabalhadores, mas também nos próprios 
empregadores e na sociedade. A multidisciplinaridade consolida-se na medida 
em que o planejamento estratégico da empresa abarca políticas e programas 
de promoção de saúde do trabalhador com vistas à melhoria da qualidade de 
vida do trabalho.

Os conceitos de ergonomia e ambiência podem ser considerados como 
complementares, no que se refere à ideia de qualificação dos projetos e à sua 
adequação para proporcionar conforto, bem-estar e segurança aos usuários 
(SILVA, 2018). Os estudos de ergonomia para ambientes de saúde, aliados aos 
preceitos da ambiência, conforme preconizados na Cartilha do HumanizaSUS, 
referindo-se a elementos tais como “morfologia, cinestesia, cor, iluminação, 
ventilação, arte, dentre outros, podem colaborar em diferentes momentos de 
um projeto arquitetônico para estes ambientes” (BRASIL, 2010).

Ter um olhar antropocêntrico e humanizador para as diversas realidades 
de trabalho é um grande desafio. O ideal é que o processo de humanização do 
trabalho e do indivíduo seja alocado no cerne das práticas e das políticas dos 
gestores organizacionais, e isso se dá por meio da compreensão dos indicadores 
críticos presentes no contexto de trabalho. A partir da compreensão desses 
indicadores é possível propor soluções que pressupõem o compromisso 
de todos e considerem as reais necessidades e objetivos dos servidores e  
dos órgãos.
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Os artigos que compõe esta publicação ilustram como é possível sair 
do campo teórico e avançar para uma prática qualificada e com vistas a um 
diagnóstico sistematizado, a prevenção de agravos e promoção da saúde dos 
servidores do Ministério da Saúde.
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2.1 Introdução
O Edifício Sede do Ministério da Saúde está localizado na Esplanada dos 

Ministérios, região central de Brasília/DF. Segundo Vieira (2009), as edificações 
que compõem a Esplanada dos Ministérios são prédios que foram construídos 
entre 1956 e 1960 e, como qualquer outra edificação, precisam passar por 
manutenções, reformas e adequações exigidas pelas evoluções das legislações 
de segurança.

Os custos e o orçamento restrito, somados ao fato de os prédios da 
Esplanada dos Ministérios terem sido tombados pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional da Humanidade (Iphan) como patrimônio 
histórico da humanidade, transformam cada uma daquelas atividades em 
enormes desafios que são superados com muita dedicação, criatividade e ações 
relacionadas a uma boa gestão por todos os envolvidos na Coordenação-Geral 
de Arquitetura e Engenharia (Cgeng) do Ministério da Saúde.

Nesse contexto, tratar a ambiência, a acessibilidade, a segurança no 
trabalho, os acompanhamentos das execuções de obras, em conjunto com uma 
fiscalização técnica, apresenta-se como requisito necessário a um consistente 
trabalho diário e um bom desafio à criatividade.

Outro fator a ser considerado diz respeito à dificuldade de ingresso 
de novos servidores no quadro do Ministério da Saúde, em decorrência da 
diminuição de gastos em locações de imóveis governamentais no ano de 2017. 
Esta situação tem exigido incremento e fortalecimento das ações de educação, 
de modo a garantir a continuidade dos processos de trabalho das diversas 
áreas do Ministério.

O uso da formação continuada do pessoal de carreira tem sido um dos 
maiores incrementos às ações em educação continuada e permanente. Ela está 
baseada em diversas áreas do conhecimento, por meio das quais se aprendem 
saberes, alteram-se comportamentos e qualifica-se o servidor. Essas ações têm 
refletido positivamente nos serviços que este presta à comunidade.

Avançar na capacitação continuada dos quadros do Ministério da Saúde 
foi uma ação implantada nessa etapa do projeto de adequação do local do 
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trabalho da Coordenação de Atenção à Saúde e Atendimento de Pessoas 
(Cosap), tendo a ambiência, a acessibilidade e a segurança como metas de 
trabalho a serem implantadas dentro do MS.

Durante o desenvolvimento institucional, com foco em gestão do 
desenvolvimento das pessoas, utiliza-se a ambiência como ponto de introdução 
para transformar o ambiente de trabalho em espaço mais prazeroso, acessível 
e seguro.

Para conhecer as necessidades de aprimoramento dos processos de 
trabalho executados na Cosap, especialmente relativos aos processos de 
execução, acompanhamento e fiscalização de serviços de engenharia, a 
Coordenação-Geral de Arquitetura e Engenharia da Subsecretaria de Assuntos 
Administrativos (Cgeng/SAA) contatou a Cosap para elencar suas necessidades 
e dificuldades.

A Cosap está localizada no térreo, na ala B do Edifício Anexo do Ministério 
da Saúde, em Brasília, e passou por reforma arquitetônica em seus oito setores.

Após reuniões, em 2019, foram levantadas as necessidades da Cosap 
e, a partir da análise das necessidades e das dificuldades, foram elaborados 
três temas a serem trabalhados no projeto: a ambiência, a segurança e a 
acessibilidade.

Por fim, levando-se em consideração os aspectos discutidos nas reuniões, 
foram desenvolvidos projetos de reforma de arquitetura dentro da Cosap, da 
creche e do Espaço Mais Saúde, contemplados com ambiência, acessibilidade 
e segurança.

2.2 Referencial Teórico
Quando um ambiente se destaca é porque o projeto arquitetônico se 

mesclou a ele de maneira harmoniosa. Assim, a proposta pensada e executada 
torna-se bem-sucedida com o uso de materiais, mobiliário e cores, de acordo 
com as necessidades, a funcionalidade, o gosto dentro do espaço trabalhado, 
transmitindo a perfeita junção deles.
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Figura 1 – Elementos arquitetônicos que interagem na ambiência

Fonte: (BRASIL, 2010).

O projeto arquitetônico elaborado de forma harmônica pode tirar proveito 
de variados mobiliários, do material a ser utilizado ou da forma com que vai ser 
empregado. Isso pode ocorrer desde que, ao se juntarem, reflitam a harmonia 
do ambiente, o que dará muito mais prazer em trabalhar.

A preocupação com o conforto dos colaboradores nos fez remanejar e 
melhor localizar o posto de trabalho, adequar a iluminação (uso de LED), utilizar 
a cor e os novos mobiliários no ambiente de trabalho de modo a implantar um 
espaço adequado, acessível e seguro.

2.2.1 Ambiência
De acordo com a Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da 

Saúde, o termo ambiência deriva da junção das palavras ambiente e vivência. 
Aponta para o processo de construção de espaços saudáveis, acolhedores e 
confortáveis, que respeitem a privacidade, propicia mudanças no processo de 
trabalho e considera todas as dimensões humanas implicadas no processo de 
ocupação dos espaços para que estes sejam de fato produtores de saúde e de 
lugares de encontro entre as pessoas.
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A Política Nacional de Humanização tem como diretrizes principais:

1. o conforto no espaço de trabalho;

2. a organização do espaço para facilitar o processo de trabalho;

3. proporcionar a interação entre as pessoas; 

Figura 2 – O que é ambiência?

Fonte: (BRASIL, 2010).

2.2.2 Conforto
A ergonomia é uma ciência interdisciplinar. Ela compreende a fisiologia 

e a psicologia do trabalho, bem como a antropometria é a sociedade no 
trabalho. O objetivo prático da ergonomia é a adaptação do posto de 
trabalho, dos instrumentos, das máquinas, dos horários, do meio ambiente 
às exigências do homem. A realização de tais objetivos, em nível industrial, 
propicia uma facilidade do trabalho e um rendimento do esforço humano  
(GRANDJEAN, 1998).

29



Ministério da Saúde

Em 2004, Wisner considera que ergonomia é “o conjunto dos 
conhecimentos científicos relativos ao homem e necessários para a concepção 
de ferramentas, máquinas e dispositivos que possam ser utilizados com o 
máximo de conforto, de segurança e eficácia”. Corroborando essa perspectiva, 
Iida (1990) afirma que a ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho  
ao homem.

Para Couto (2007), a ergonomia é um conjunto de ciências e tecnologias 
que procura a adaptação confortável e produtiva entre o ser humano e 
seu trabalho, basicamente buscando adaptar as condições de trabalho às 
características do ser humano.

Segundo Ferreira (2009), do “novo trabalhador” espera-se o desenvolvimento  
de capacidades para manejar novas ferramentas tecnológicas, lidar com 
problemas menos estruturados, relacionar-se socialmente (comunicação, 
negociação, solução de conflitos), trabalhar em equipes, e assumir novas 
responsabilidades para atuar em ambientes com maior incerteza, papéis 
pouco definidos e equipamentos altamente sofisticados. Um novo paradigma 
organizacional vai, paulatinamente, afirmando-se: não basta garantir a 
qualidade final de produtos e serviços, é vital que ela venha acompanhada de 
qualidade de vida no trabalho, considerando os colaboradores.

Por fim, Andrade (2016) afirma que as fontes de bem-estar no trabalho 
estão relacionadas com a “valorização”, as “oportunidades” e os “companheiros 
de time”. Paralelamente a isso, pode-se pensar na composição de elementos 
propondo uma fusão entre o desenvolvimento do trabalho laboral dentro do 
Ministério da Saúde em consonância com o trabalhador.

2.2.3 Acessibilidade
Entende-se acessibilidade como forma de facilitar a aproximação das 

pessoas nos diversos locais, sejam eles públicos ou privados. Tem ainda a 
finalidade e o propósito de garantir autonomia total ou assistida a todos os 
transeuntes e, por fim e não menos importante, segurança.

Dessa forma, acessibilidade é poder igualar as necessidades de todos, 
conforme sua vontade e seus desejos amparados no direito de ir e vir de 
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qualquer cidadão, previsto na Constituição Federal Brasileira de 1998, no 
art. 5º, inciso XV, que dá o direito de acesso com a eliminação de barreiras 
arquitetônicas, de disponibilidade de comunicação, de acesso físico, de 
equipamentos e programas adequados, de conteúdo e apresentação da 
informação em formatos alternativos. 

Figura 3 – Junção de conhecimentos de ambiência

Fonte: (BRASIL, 2010).

Segundo o art. 2º, inciso I, da Resolução n. 667, de 30 de maio de 2016, 
acessibilidade é:

Possibilidade e condição de alcance, percepção e 
entendimento para utilização, com segurança e autonomia, 
de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, 
edificações, transportes, informação e comunicação, 
inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros 
serviços e instalações abertos ao público, de uso público 
ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na 
rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida 
(BRASIL, 2016).
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2.2.4 Segurança no trabalho
Segundo Ferreira (2008), a segurança do trabalho pode ser entendida como 

os conjuntos de medidas que são adotadas visando minimizar os acidentes 
de trabalho, as doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a 
capacidade de trabalho do trabalhador. 

Figura 4 – Junção de conhecimentos de ambiência

Fonte: (BRASIL, 2010).

Para se realizar um trabalho seguro, é preciso seguir certo padrão e 
determinadas normas, observando que a segurança tem de ser vista como 
específica e global, pois está diretamente relacionada a tudo e a todos. Com 
isso, passamos a notar as diversas situações cotidianas e percebemos riscos à 
segurança no trabalho que poderiam ser evitados.
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2.3 Método
A Coordenação de Atenção à Saúde e Atendimento de Pessoas é uma 

área que atende diretamente aos servidores públicos destinada a oferecer 
atendimento de saúde, apoio aos pais e bem-estar aos servidores do Ministério 
da Saúde. Está situada no térreo, nas alas A e B e na garagem do Edifício Anexo 
do Ministério da Saúde.

Atende desde o servidor na ativa, aos inativos e pensionista que precisem 
de informações nas áreas de perícia técnica, auxílio psicopedagógico, prevenção 
à saúde, e oferece cuidados à criança lactente.

Para o desenvolvimento do projeto de adequação do local de trabalho, 
estipularam-se cinco etapas dos projetos na seguinte ordem: 1º) levantamento 
das necessidades de cada setor; 2º) elaboração dos projetos arquitetônicos; 
3º) apresentação e aprovação dos projetos; 4º) etapa de execução dos projetos 
aprovados; e 5º) etapa de pesquisa de satisfação.

Para a primeira etapa após manifestações das áreas demandantes, 
foram realizadas ações de rodas de conversas (em um total de oito rodas de 
conversas em todos os setores que compõem a Cosap) com os trabalhadores 
distintos de cada setor. Por meio desse encontro, conseguiu-se depreender as 
necessidades e expectativas e fazer uma interação com a disponibilidade de 
matérias e serviços do Ministério da Saúde.

Foram relatados e observados problemas de espaço físico, da distribuição 
do mobiliário, da falta de iluminação, a necessidade de um ambiente de 
trabalho mais acolhedor e de interação dos trabalhadores.

Em seguida, na segunda etapa de elaboração do projeto, foram empregadas 
as possíveis necessidades dos trabalhadores destinadas aos seus setores, 
divididos em três: Cosap, creche do Serviço de Aleitamento Materno-Infantil 
(Seami) e Espaço Mais Saúde, chegando-se ao seguintes resultados:
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Cosap:

 ● Adequação das estações de trabalho de maneira acessível, segura  
e interativa.

 ● Adequação dos armários e do mobiliário de apoio de maneira segura. 

 ● Adequação da iluminação do ambiente de trabalho.

 ● Desenvolveu-se um trabalho com cores lúdicas cuja escolha das cores 
levou em consideração a especificidade de trabalho desenvolvido em 
cada setor.

 ● Desenvolveu-se um trabalho gráfico nas paredes com valências 
e formas pensadas para refletir e/ou anunciar de forma lúdica o 
trabalho desenvolvido pelo setor.

Seami – Creche:

 ● Adequação dos berçários conforme normas exigentes.

 ● Adequação de cozinha e refeitórios conforme normas exigentes.

 ● Adequação da sala de banho conforme normas de segurança. 

 ● Execução de sala de amamentação ao público.

 ● Execução de espaço de convivência para as mães.

 ● Adequação de portas com barras antipânico e áreas de rota de fugas.

 ● Sinalização e comunicação visual dos ambientes. 

 ● Adequação dos armários e do mobiliário de apoio de maneira segura.

 ● Adequação da iluminação do ambiente de trabalho.

 ● Desenvolveu-se um trabalho com cores lúdicas cuja escolha das cores 
levou em consideração a especificidade de trabalho desenvolvido em 
cada setor.

 ● Desenvolveu-se um trabalho gráfico nas paredes com valências 
e formas pensadas para refletir e/ou anunciar de forma lúdica o 
trabalho desenvolvido pelo setor.
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2.4 Resultados e Discussão
Na terceira etapa, foram apresentados projetos arquitetônicos com  

novas disposições dos mobiliários, contemplando iluminação natural e artificial, 
com segurança, acessibilidade e ergonomia. Introduziram-se formas, cores e 
matérias, oferecendo conforto, interação, harmonia ao ambiente de trabalho. 
A apresentação para aprovação da terceira etapa ocorreu com reuniões com 
as equipes de cada área demandante com apresentação das propostas em 
PowerPoint, de modo que as equipes puderam conhecer, dialogar, refletir 
sobre a proposta e assim chegar a um consenso de aceitação dela.

Para a execução da quarta etapa, foi estipulado cronograma de obras para 
que não atrapalhasse os trabalhos desenvolvidos na Cosap, uma área muito 
prestativa e que não poderia parar totalmente para reforma. Na execução 
do projeto arquitetônico, primeiro o mobiliário foi disposto; na sequência, 
a iluminação foi remanejada e trocada por LED, a pintura foi realizada e o 
trabalho gráfico, aplicado.

As fotos a seguir ilustram como ficaram as áreas demandantes após a 
execução dos projetos arquitetônicos.

Cosap – Atendimento

Figura 5 – Atendimento 1

Fonte: Acervo da Coordenação-Geral de Engenharia (Cgeng).

35



Ministério da Saúde

Figura 6 – Atendimento 2

Fonte: Acervo da Coordenação-Geral de Engenharia (Cgeng).

Cosap – Perícia

Figura 7 – Perícia 1

Fonte: Acervo da Coordenação-Geral de Engenharia (Cgeng).

36



Pesquisas realizadas nos eixos de Ambiência e Saúde do Trabalhador: 
uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz

Cosap – Serviço de Análise e Acompanhamento das Relações de 
Trabalho (Sarel)

Figura 8 – Sarel 2

Fonte: Acervo da Coordenação-Geral de Engenharia (Cgeng).

Figura 9 – Sarel 1

Fonte: Acervo da Coordenação-Geral de Engenharia (Cgeng).
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Figura 10 – Sarel 3

Fonte: Acervo da Coordenação-Geral de Engenharia (Cgeng).

Figura 11 – Sarel 4

Fonte: Acervo da Coordenação-Geral de Engenharia (Cgeng).
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Cosap – Seção de Incentivo à Qualidade de Vida no Trabalho (Siquale)

Figura 12 – Siquale 1

Fonte: Acervo da Coordenação-Geral de Engenharia (Cgeng).

Figura 13 – Siquale 2

Fonte: Acervo da Coordenação-Geral de Engenharia (Cgeng).
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Figura 14 – Siquale 3

Fonte: Acervo da Coordenação-Geral de Engenharia (Cgeng).

Figura 15 – Siquale 4

Fonte: Acervo da Coordenação-Geral de Engenharia (Cgeng).
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Figura 16 – Siquale 5

Fonte: Acervo da Coordenação-Geral de Engenharia (Cgeng).

Seami – Creche

Figura 17 – Sala de banho 1

Fonte: Acervo da Coordenação-Geral de Engenharia (Cgeng).
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Figura 18 – Sala de banho 2

Fonte: Acervo da Coordenação-Geral de Engenharia (Cgeng).

Figura 19 – Higienização

Fonte: Acervo da Coordenação-Geral de Engenharia (Cgeng).
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Figura 20 – Sala de amamentação 1

Fonte: Acervo da Coordenação-Geral de Engenharia (Cgeng).

Figura 21 – Sala de amamentação 2

Fonte: Acervo da Coordenação-Geral de Engenharia (Cgeng).
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Figura 22 – Sala de amamentação 1

Fonte: Acervo da Coordenação-Geral de Engenharia (Cgeng).

Figura 23 – Sala de amamentação 2

 
Fonte: Acervo da Coordenação-Geral de Engenharia (Cgeng).
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Figura 24 – Refeitório infantil

Fonte: Acervo da Coordenação-Geral de Engenharia (Cgeng).

Para a conclusão dos trabalhos, na quinta etapa foi realizada uma pesquisa 
de campo com a finalidade de entender a maneira como o trabalho da equipe 
foi desenvolvido, com o título “PESQUISA DOS SERVIÇOS REALIZADOS”.

2.5 Análise dos Resultados
A pesquisa de campo foi aplicada em um grupo amostral de 28 

pessoas, diretamente ligadas às áreas da Cosap que comportam um total 
de aproximadamente 105 pessoas (servidores e terceirizados), em que a  
equipe trabalhou e utilizou a valorização 10 para o desempenho melhor 
que o esperado e 1 para abaixo do esperado. As pessoas responderam a  
11 perguntas, as quais seguem tabuladas:

Foi utilizada uma escala do tipo Likert, de 10 pontos, em que o servidor 
poderia sinalizar sua percepção sobre os serviços realizados, sendo:  
1 para insatisfeito e 10 para satisfeito, conforme mostrado a seguir.
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PESQUISA DOS SERVIÇOS REALIZADOS

PONTUAÇÃO DESENPENHO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 – INSATISFEITO – Abaixo do esperado

10 – SATISFEITO – Melhor que o esperado

Questão 1 – ACESSIBILIDADE: para ser “acessível”, o espaço, a edificação, 
o mobiliário, o equipamento urbano ou o elemento têm de permitir o alcance, 
o acionamento, o uso e a vivência por qualquer pessoa. Considere tanto 
acessibilidade física quanto de comunicação.

Questão 2 – ACESSOS E CIRCULAÇÃO: após as mudanças realizadas no 
seu setor, o acesso à sua estação de trabalho ficou mais acessível? O caminho 
deve permitir chegar ao ambiente de trabalho de forma autônoma e segura 
(portas, catracas, escadas, rampas).
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Questão 3 – SINALIZAÇÃO: após as mudanças realizadas no seu setor, 
as comunicações visuais dos banheiros ficaram mais evidentes? Deve indicar 
a acessibilidade aos serviços e identificar espaços, edificações, mobiliários e 
equipamentos urbanos com elementos acessíveis ou utilizáveis por pessoas 
com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Questão 4 – SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS: após as mudanças realizadas no 
seu setor, foram empregados banheiros acessíveis que possibilitam a utilização 
autônoma de uma pessoa com deficiência (PcD)? Ambiente totalmente utilizado 
de forma autônoma e segura pela PcD. 
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Questão 5 – AMBIÊNCIA: elementos modificadores (luz, cor, arte) 
e qualificadores empregados no ambiente de trabalho que estimulam a 
percepção ambiental, consequentemente criando ambientes acolhedores.

Questão 6 – ILUMINAÇÃO: após as mudanças realizadas no seu setor, 
a iluminação artificial (luminárias) está adequada para o tipo de serviço que  
você realiza?48
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Questão 7 – COR/ARTE: após as mudanças realizadas no seu setor, os 
trabalhos com as cores e as artes empregadas nas paredes tornou o seu 
ambiente mais acolhedor e menos estressante?

Questão 8 – PROCESSO DE TRABALHO: após as mudanças realizadas 
no seu setor, o novo ambiente possibilita a integração entre a equipe, 
consequentemente melhorando o processo de trabalho? 49
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Questão 9 – SEGURAÇA DO TRABALHO: conjuntos de medidas que são 
adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, as doenças ocupacionais, 
bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador.

Questão 10 – Após as MUDANÇAS realizadas no seu setor, as instalações 
elétricas ficaram adequadas e seguras?
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Questão 11 – SEGURANÇA: após as mudanças realizadas no seu setor, 
é possível identificar as saídas de emergência, a rota de fuga e os extintores  
de incêndio?

2.6 Considerações Finais
Considerando os resultados e as análises apresentados, percebe-se que 

os servidores estão satisfeitos com os trabalhos realizados pelas equipes nos 
diversos setores. Fica evidente que muito está sendo feito e que o setor de 
manutenção está no caminho considerado adequado pelas pessoas que estão 
sendo beneficiadas pelos serviços realizados.

A iniciativa de valorizar a opinião do servidor e do terceirizado durante o 
processo de planejamento, de execução e de encerramento de uma obra de 
manutenção é alternativa perfeitamente viável e factível, porém esse processo 
precisa de pessoas comprometidas com o trabalho a ser desenvolvido.
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3.1 Introdução
As diretrizes gerais de promoção da saúde do servidor público federal 

são adotadas como referência pelos órgãos e pelas entidades que compõem o 
Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec) e integram o conjunto 
de ações da Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor 
Público Federal (Pass), prevista no Decreto n. 6.833, de 29 de abril de 2009.

Várias ferramentas têm sido criadas pela Administração Pública Federal 
(APF) para viabilizar e fiscalizar o cumprimento dos preceitos e das normas 
relativas à gestão de pessoas. Entre elas está o Sistema Integrado de 
Administração de Recursos Humanos (Siape), que é um sistema de controle 
de dados cadastrais, pessoais, funcionais e de processamento da folha de 
pagamento de servidores ativos e inativos, pensionistas e aposentados do 
governo federal.

Para administrar informações relativas à saúde e à segurança do servidor, 
o Siape possui o Módulo Siape-Saúde que, por meio do Subsistema Integrado de 
Atenção à Saúde do Servidor Público Federal (Siass), registra os dados de saúde 
do servidor público federal, como: licenças médicas, avaliações da capacidade 
laborativa, aposentadorias por invalidez, adicionais de insalubridade, acidentes 
de trabalho, exames periódicos e ações de promoção da saúde, entre outros.

As informações produzidas pelo sistema informatizado Siass contemplam 
a Pass e podem ser objeto de estudo e divulgação pela Administração 
Pública Federal (APF) para a realização de pesquisas, textos científicos e 
aperfeiçoamento das políticas e realidades de gestão de pessoas, observadas 
as restrições referentes aos dados de caráter sigiloso e/ou pessoal e respeitadas 
as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres 
Humanos, conforme Resolução n. 466, de 12 de dezembro de 2012, do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS).

Este estudo tem por objetivo trazer um olhar longitudinal para resultados 
e ações institucionais relacionadas ao Levantamento de Dados de Perícias 
Oficiais em Saúde, Licenças e Afastamentos por Motivos de Saúde dos 
Servidores do Ministério da Saúde em Brasília, no ano de 2016, bem como 
em relação às informações mais relevantes sobre a situação de saúde dos 
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servidores lotados nas unidades administrativas do Ministério da Saúde, no 
Distrito Federal (MS/DF), coletadas no ano de 2018 e publicados em 2020, 
período este contemplado no Termo de Execução Descentralizado n. 115/2015, 
do qual este capítulo faz parte.

Espera-se, com isso, socializar os dados registrados no Siass a fim de 
subsidiar o desenvolvimento de estratégias e ações de saúde e de segurança 
do servidor, que buscam a melhoria das condições de trabalho e da qualidade 
de vida da população envolvida, além de promover o conhecimento do perfil 
epidemiológico do quadro de servidores, contribuindo para a prevenção, a 
promoção e a manutenção da saúde por meio de intervenções nas diversas 
frentes da Política de Saúde do Trabalhador.

Para dar conta dos objetivos delineados e organizar os dados em 
uma perspectiva temporal, de entrada apresenta-se todo o caminhar 
metodológico e os resultados oriundos dos trabalhos em 2016. Na sequência, 
serão apresentados avanços e perspectivas futuras de atuação frente às  
informações levantadas.

3.2 Método
Conforme estudos de Richardson (1999), este levantamento é do tipo 

corte transversal e foi desenvolvido pela Divisão de Atenção à Saúde do 
Servidor (Diass/Coss/Cogep/SAA/SE/MS). Foram levantados dados de saúde 
dos servidores do Ministério da Saúde em Brasília, no ano de 2016, a partir de 
informações extraídas do Siape-Saúde.

O Siape-Saúde possui uma área para realização de consultas específicas. 
Os critérios utilizados para este levantamento no rol de consultas acessado na 
base de dados foram estes:

1. Unidade federativa da unidade do Siass: Distrito Federal.

2. Unidade do Siass: Siass – Ministério da Saúde – Brasília/DF – Sede.

3. Órgão do servidor: Ministério da Saúde.

4. Tipo de periciado: servidor.

5. Período: 1º/1 a 31/12/2016.
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Para o acesso aos dados do sistema Siass, foi utilizado o perfil de acesso 
da gestora da Diass. O acesso ao sistema se dá por meio de autorização da 
gestão do Siass no Ministério da Economia.

Ressalta-se que o processo de acesso e de operacionalização do Siass 
obedecem a regras de controle por meio de perfil e nível de acesso, garantido 
que a informação seja obtida respeitando o sigilo das informações de saúde 
dos servidores.

3.3 Resultados
Em 2016, foram lançados, no Siape-Saúde, 5.410 registros de dados 

relativos ao processo de avaliação da condição de saúde laboral de servidores 
do Ministério da Saúde em Brasília, sendo: 2.589 registros de dados médicos 
periciais (médicos e odontológicos), e 2.821 registros administrativos de dados 
de servidores.

Ressalta-se que os números apresentados se referem a registros que 
podem estar relacionados aos mesmos servidores, podendo a informação ser 
duplicada quando apresentada do ponto de vista da incidência e da prevalência 
de adoecimentos e ou afastamentos.

As regras previstas no Manual de Perícia – Siass estabelecem que os 
atestados no ciclo pericial serão apresentados para a área administrativa 
com até 14 dias. Acima desse período, será realizada perícia singular ou junta, 
esta última quando for de opção dos médicos peritos. Acima de 120 dias, 
obrigatoriamente será por junta médica. Portanto, os dados apresentados 
seguem as regras aqui descritas.
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Tabela 1 – Número total de registros de dados 
médicos periciais e administrativos de servidores do 

Ministério da Saúde em Brasília/DF, em 2016

Registros
Modalidades

Singular Junta Total

Médico 2.282 206 2.488

Odontológico 97 4 101

Subtotal 2.379 210 2.589

Administrativo 2.821 2.821

Total Geral 5.510

Fonte: Siape-Saúde.

Tabela 2 – Registros de dados médicos periciais (médicos e 
odontológicos) de servidores do MS em Brasília no ano de 2016, por mês

Meses – 2016 Singular Junta Total Geral %

Janeiro 128 12 140 5,41

Fevereiro 189 38 227 8,77

Março 248 10 258 9,97

Abril 192 11 203 7,84

Maio 213 16 229 8,85

Junho 224 17 241 9,31

Julho 181 22 203 7,84

Agosto 243 15 258 9,97

Setembro 235 14 249 9,62

Outubro 162 16 178 6,88

Novembro 185 22 207 8,00

Dezembro 179 17 196 7,57

Total 2.379 210 2.589 100
Fonte: Siape-Saúde.
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Tabela 3 – Registros administrativos de dados de servidores 
do MS em Brasília no ano de 2016, por mês

Tratamento de 
Saúde

%

Licença por Motivo 
de Doença em 

Pessoa da Família %
Total de 
Registro

%
Quantidade de 

Atestados
Quantidade de 

Atestados

Janeiro 154 7 42 8 196 7

Fevereiro 172 8 34 6 206 7

Março 239 11 57 10 296 10

Abril 217 10 42 8 259 9

Maio 199 9 50 9 249 9

Junho 246 11 45 8 291 10

Julho 181 8 48 9 229 8

Agosto 229 10 53 10 282 10

Setembro 192 8 61 11 253 9

Outubro 136 6 47 9 183 6

Novembro 174 8 40 7 214 8

Dezembro 137 6 26 5 163 6

Total 2.276 100 545 100 2.821 100
Fonte: Siape-Saúde.

Para fins de aprofundamento dos dados, optou-se por realizar uma 
análise dos dados sociodemográficos. Na descrição do perfil dos servidores 
licenciados, foram considerados: sexo, cor/raça, faixa etária e cargo.

3.3.1	Dados	sociodemográficos	dos	registros	de	dados	
médicos periciais (médicos e odontológicos)

3.3.1.1 Sexo

A distribuição por sexo para registros de dados médicos periciais (médicos 
e odontológicos) indicou 73,62% de servidores do sexo feminino e 26,38% de 
servidores do sexo masculino, conforme apresentado na Tabela 4.
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Tabela 4 – Distribuição dos registros de dados médicos periciais 
(médicos e odontológicos), por sexo, no ano de 2016

Gênero Modalidade Quantidade % Quantidade Total % Total

Feminino
Singular 1.794 69,29 1.906 73,62

Junta 112 4,33 - -

Masculino
Singular 585 22,60 683 26,38

Junta 98 3,79 - -

Total 2.589 100 2.589 100
Fonte: Siape-Saúde.

Gráfico 1 – Distribuição dos registros de dados médicos periciais 
(médicos e odontológicos), por sexo, no ano de 2016

Fonte: Siape-Saúde.

As maiores distribuições de dados médicos periciados foram do grupo de 
mulheres com mais de 40 anos, brancas. Os dados obtidos no levantamento 
estão em consonância com estudos realizados por Cunha, Blank e Boing 
(2009) e Andrade (2008), em que o percentual de afastamentos de mulheres é 
superior ao dos homens.
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3.3.1.2 Por cor/raça

A distribuição dos registros de dados médicos periciais (médicos e 
odontológicos), por cor/raça, no ano de 2016, apontou maior frequência para 
grupo de cor branca, com 45,65%, seguido de parda, com 28,35% de servidores.

Tabela 5 – Raça/cor para servidores do Ministério da Saúde, em 2016

Raça/Cor Feminino % Masculino % Total %

Branca 948 49,74 234 34,26 1.182 45,65

Preta 2 0,10 0 0,00 2 0,08

Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Amarela 110 5,77 75 10,98 185 7,15

Parda 527 27,65 207 30,31 734 28,35

Não Informado 319 16,74 167 24,45 486 18,77

Total Geral 1.906 100 683 100 2.589 100

Fonte: Siape-Saúde.

Gráfico 2 – Percentual de atendimentos por raça/cor 
para servidores do Ministério da Saúde, em 2016

Fonte: Siape-Saúde.
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Segundo Freire e Palotti (2015), as mulheres são 46% do total de 
servidores no Poder Executivo federal. Nesse sentido, infere-se que os dados 
levantados neste estudo estão em consonância com estudos realizados pelos 
autores citados, no que diz respeito à expressividade da participação feminina 
no contexto pesquisado.

Quanto ao recorte de gênero e raça, percebe-se similaridade com o 
perfil levantado por Moreno (2004), que aponta que a taxa de ocupação das 
mulheres negras é de 2%, enquanto que para as brancas, na mesma faixa 
de escolaridade, essa taxa é de 78%. Segundo o autor, as desigualdades 
sociais existentes no Brasil impactam diretamente o acesso ao ensino 
superior de qualidade e, em consequência, às carreiras do serviço público por  
pessoas pretas.

Com o olhar voltado para as questões de gênero, Moreno (2004) afirma 
que, de modo geral, as mulheres estão sub-representadas em comparação aos 
homens, porque têm menos facilidade de acesso aos cargos de direção e mais 
compromissos com a família, além de estarem inseridas em uma sociedade 
que apresenta resquícios de patriarcalismo.

3.3.1.3 Por faixa etária

A concentração de servidores na faixa etária de 51 a 60 anos foi a maior 
entre as faixas etárias, com a ocorrência de 863 servidores, ou seja 33,33%. 
Desse total, 578 (67%) são do sexo feminino e 285 (33%) do sexo masculino. A 
Tabela 6 traça o perfil dos servidores a partir de dados referentes à faixa etária 
e ao sexo.
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Tabela 6 – Distribuição dos registros de dados médicos periciais 
(médicos e odontológicos), por faixa etária e sexo
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%

19 a 21 3 0,13 0 0,00 3 0,12 3 0,16 0 0,00

22 a 25 26 1,09 1 0,48 27 1,04 22 1,15 5 0,73

26 a 30 239 10,05 3 1,43 242 9,35 189 9,92 53 7,76

31 a 35 403 16,94 10 4,76 413 15,95 368 19,31 45 6,59

36 a 40 257 10,80 9 4,29 266 10,27 197 10,34 69 10,10

41 a 50 281 11,81 29 13,81 310 11,97 231 12,12 79 11,57

51 a 60 777 32,66 86 40,95 863 33,33 578 30,33 285 41,73

> 60 393 16,52 72 34,29 465 17,96 318 16,68 147 21,52

Total 2.379 100 210 100 2.589 100 1.906 100 683 100

Fonte: Siape-Saúde.

3.4 Dados Epidemiológicos dos Registros 
de Dados Médicos Periciais (Médicos e 
Odontólogos)

Do total de 2.589 registros de dados médicos periciais (médicos e 
odontólogos), 2.248 (87%) são referentes a licenças para tratamento de saúde, 
138 (5%) a licenças para tratamento de saúde por junta oficial, e 89 (3%) a 
licenças para tratamento de saúde – Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 
por até 15 dias. A totalidade dos dados lançados pode ser observada nas 
Tabelas 7 e 8 e no Gráfico 3 em sequência:
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Tabela 7 – Distribuição dos registros de dados médicos 
periciais (médicos e odontólogos), por fundamento legal

Tipo de Atendimento e/ou Licença
Modalidade

Singular Junta
Total 
Geral

Licença para tratamento de saúde 2.247 1 2.248

Licença para tratamento de saúde por junta oficial 0 138 138

Licença para tratamento de saúde – RGPS (até 15 dias) 89 0 89

Avaliação para fins de isenção do imposto de renda 
sobre a aposentadoria

0 36 36

Licença por acidente em serviço ou moléstia profissional 23 0 23

Avaliação para concessão de licença à gestante 20 0 20

Avaliação da necessidade de horário especial para 
servidor com deficiência

0 13 13

Avaliação de invalidez permanente por doença 
especificada em lei para fins de aposentadoria

0 5 5

Avaliação da capacidade laborativa para fins de 
readaptação

0 4 4

Revisão de aposentadoria por invalidez para fins de 
reversão

0 2 2

Avaliação de invalidez permanente por doença não 
especificada em lei para fins de aposentadoria

0 1 1

Avaliação de invalidez permanente decorrente de 
acidente em serviço ou moléstia profissional para fins 
de aposentadoria

0 1 1

Avaliação de invalidez por doença especificada em lei 
para fins de integralização de proventos

0 1 1

Avaliação para fins de isenção do imposto de renda 
sobre pensão

0 1 1

Avaliação de invalidez de dependente 0 2 2

Avaliação da capacidade laborativa de servidor por 
recomendação superior

0 4 4

Remoção por motivo de doença do cônjuge, companheiro 
ou dependente que viva às expensas do servidor

0 1 1

Total 2.379 210 2.589
Fonte: Siape-Saúde.
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Gráfico 3 – Distribuição dos registros de dados médicos 
periciais (médicos e odontólogos) por fundamento legal

Fonte: Siape-Saúde.

Do total de 2.248 licenças para tratamento da própria saúde,  
75% correspondem a atendimentos para o sexo feminino e 25% para o  
sexo masculino.

Tabela 8 – Quantidade de atendimento e/ou licença 
por gênero, Ministério da Saúde – 2016

Tipo de Atendimento e/ou Licença
Modalidade

Singular Junta
Total 
Geral

Licença para tratamento de saúde 2.247 1 2.248

Licença para tratamento de saúde por junta oficial 0 138 138

Licença para tratamento de saúde – RGPS (até 15 dias) 89 0 89
continua
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Tipo de Atendimento e/ou Licença
Modalidade

Singular Junta
Total 
Geral

Avaliação para fins de isenção do imposto de renda 
sobre a aposentadoria

0 36 36

Licença por acidente em serviço ou moléstia 
profissional

23 0 23

Avaliação para concessão de licença à gestante 20 0 20

Avaliação da necessidade de horário especial para 
servidor com deficiência

0 13 13

Avaliação de invalidez permanente por doença 
especificada em lei para fins de aposentadoria

0 5 5

Avaliação da capacidade laborativa para fins de 
readaptação

0 4 4

Revisão de aposentadoria por invalidez para fins de 
reversão

0 2 2

Avaliação de invalidez permanente por doença não 
especificada em lei para fins de aposentadoria

0 1 1

Avaliação de invalidez permanente decorrente de 
acidente em serviço ou moléstia profissional para fins 
de aposentadoria

0 1 1

Avaliação de invalidez por doença especificada em lei 
para fins de integralização de proventos

0 1 1

Avaliação para fins de isenção do imposto de renda 
sobre pensão

0 1 1

Avaliação de invalidez de dependente 0 2 2

Avaliação da capacidade laborativa de servidor por 
recomendação superior

0 4 4

Remoção por motivo de doença do cônjuge, 
companheiro ou dependente que viva às expensas do 
servidor

0 1 1

Total 2.379 210 2.589
Fonte: Siape-Saúde.

conclusão
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3.4.1 Licença por motivo de saúde
Define-se como licença por motivo de saúde o direito de o servidor 

ausentar-se, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus, dentro dos prazos 
previstos, conforme a legislação vigente. Espécies de licença por motivo de 
saúde descritas na Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990:

 ● Licença para tratamento da própria saúde (arts. 202, 203, 204 da Lei 
n. 8.112/1990).

 ● Licença à gestante (art. 207 da Lei n. 8.112/1990).

 ● Licença por acidente em serviço (arts. 211 e 212 da Lei n. 8.112/1990).

 ● Licença por motivo de doença em pessoa da família (art. 83 e art. 204 
da Lei n. 8.112/1990) – não será tratada neste estudo.

Por apresentar o maior universo dos afastamentos dos servidores 
públicos do Ministério da Saúde/DF em 2016, as licenças por motivo de saúde 
serão tratadas de forma mais detalhada, com exceção das licenças por motivo 
de doença em pessoa da família, que não são objeto deste estudo. 

3.4.2 Licença para tratamento da própria saúde
Os dados relativos às licenças para tratamento da própria saúde, de 

acordo com Siape-Saúde, são de licença para tratamento de saúde, licença 
para tratamento de saúde por junta oficial e licença para tratamento de  
saúde – RGPS (até 15 dias). Os registros dessa última não serão considerados 
neste trabalho.

No ano de 2016, foram registradas 2.386 licenças para tratamento da 
própria saúde do servidor. O valor corresponde a 92% do total registros de 
dados médicos periciais (médicos e odontólogos) por fundamento legal.
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Tabela 9 – Quantitativo de licenças para tratamento da 
própria saúde do servidor – Ministério da Saúde/DF, 2016

Tipo de Perícia Singular Junta
Total 
Geral

%

Licença para tratamento de saúde 2.247 1 2.248 94

Licença para tratamento de saúde por  
junta oficial

0 138 138 6

Total 2.247 139 2.386 100
Fonte: Siape-Saúde.

Em relação às condições de saúde dos servidores do Ministério da 
Saúde, ao agrupar os dados do perfil conforme os capítulos da Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde/
Código Internacional de Doenças (CID-10), verificou-se que os problemas 
osteomusculares e do tecido conjuntivo (16%) predominaram, seguidos por 
fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de 
saúde, com ocorrência de 273 registros (12%), e de transtornos mentais e 
comportamentais, com 253 registros (11%).

Os dados obtidos no levantamento apresentam similaridade com estudos 
de Cunha, Blank e Boing (2009) que apontam os principais afastamentos. 
Segundo os capítulos da CID-10, os motivos foram transtornos mentais e 
comportamentais (25,30%), doenças do sistema osteomuscular e do tecido 
conjuntivo (20,54%), fatores que influenciam o estado de saúde e o contato 
com os serviços de saúde (15,16%).

Estudo elaborado por Leão et al. (2015) indica que as principais  
prevalências de licenças em servidores no município de Goiânia/GO são 
os transtornos mentais e comportamentais (doenças mentais – 26,5%); 
as doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo (doença  
osteomuscular – 25,1%); e as lesões, o envenenamento e outras consequências 
de causas externas (lesões – 23,6%). 
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Tabela 10 – Perfil conforme capítulos do Código Internacional de 
Doenças (CID-10) de servidores do Ministério da Saúde/DF, 2016

CID Quantidade %

(M00-M99) Doenças do sistema osteomuscular e do tecido 
conjuntivo

393 16

(Z00-Z99) Fatores que influenciam o estado de saúde e o 
contato com os serviços de saúde 

273 11

(F00-F99) Transtornos mentais e comportamentais 253 11

(J00-J99) Doenças do aparelho respiratório 249 10

(S00-T98) Lesões, envenenamentos e algumas outras 
consequências de causas externas

218 9

(K00-K93) Doenças do aparelho digestivo 160 7

(H00-H59) Doenças do olho e anexos 134 6

(R00-R99) Sintomas, sinais e achados anormais de exames 
clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte

115 5

(A00-B99) Algumas doenças infecciosas e parasitárias 105 4

(N00-N99) Doenças do aparelho geniturinário 104 4

(I00-I99) Doenças do aparelho circulatório 103 4

(O00-O99) Gravidez, parto e puerpério 78 3

(C00-D48) Neoplasmas [tumores] 57 2

(G00-G99) Doenças do sistema nervoso 44 2

(L00-L99) Doenças da pele e do tecido subcutâneo 34 1

(H60-H95) Doenças do ouvido e da apófise mastoide 27 1

(E00-E90) Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 19 1

(D50-D89) Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos 
e alguns transtornos imunitários

13 1

(V01-Y98) Causas externas de morbidade e de mortalidade 6 0

(Q00-Q99) Malformações congênitas, deformidades e 
anomalias cromossômicas

1 0

Total 2.386 100

Fonte: Siape-Saúde.
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A Tabela 11 apresenta total de atendimentos médicos referentes às 
licenças para tratamento da própria saúde do servidor concedidas no capítulo 
“Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo” da CID, para 
servidores do Ministério da Saúde em 2016.

Tabela 11 – Licenças para tratamento da própria saúde do servidor 
concedidas no capítulo sobre as doenças do sistema osteomuscular e do 
tecido conjuntivo da CID, para servidores do Ministério da Saúde em 2016

CID Descrição Total de Registro %

M545 Dor lombar baixa 58 15

M542 Cervicalgia 22 6

M544 Lumbago com ciática 22 6

M255 Dor articular 20 5

M659 Sinovite e tenossinovite não especificadas 17 4

M511
Transtornos de discos lombares e de outros 
discos intervertebrais com radiculopatia

14 4

M658 Outras sinovites e tenossinovites 14 4

M531 Síndrome cervicobraquial 13 3

M54 Dorsalgia 13 3

M751 Síndrome do manguito rotador 10 3

Outras doenças do sistema osteomuscular e 
do tecido conjuntivo

190 48

Total 393 100
Fonte: Siape-Saúde.

A Tabela 12 apresenta o total de atendimentos médicos referentes às 
licenças para tratamento da própria saúde do servidor concedidas no capítulo 
dos fatores que influenciam o estado de saúde e os contatos com serviços de 
saúde da CID para servidores do Ministério da Saúde em 2016.

O código Z do CID-10 é usado para as ocasiões em que outras  
circunstâncias, que não uma doença, um traumatismo ou uma causa externa 
classificáveis em outras categorias, são registradas como “diagnósticos” ou 
“problemas”. Ou seja, é utilizado quando uma pessoa que não está doente 
consulta os serviços de saúde para algum propósito específico ou quando 
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alguma circunstância ou algum problema está presente e influencia o estado 
de saúde da pessoa, mas não é em si uma doença ou um traumatismo atual.

Tabela 12 – Total de atendimento médico referente às 
licenças para tratamento da própria saúde do servidor 
concedidas no capítulo dos fatores que influenciam o 
estado de saúde e os contatos com serviços de saúde

CID Descrição Total de Registro %

Z540 Convalescença após cirurgia 114 42

Z010 Exame dos olhos e da visão 26 10

Z018 Outros exames especiais especificados 15 5

Z54 Convalescença 12 4

Z014 Exame ginecológico (geral) (de rotina) 11 4

Outros fatores que influenciam o estado de 
saúde e os contatos com serviços de saúde

95 35

Total 273 100
Fonte: Siape-Saúde.

A Tabela 13 apresenta o total de atendimento médico referente a licenças 
para tratamento da própria saúde do servidor concedidas no capítulo sobre 
as doenças relacionadas a transtornos mentais e comportamentais, para 
servidores do Ministério da Saúde em 2016.

Tabela 13 – Total de atendimento médico referente a licenças para 
tratamento da própria saúde do servidor concedidas no capítulo sobre 

as doenças relacionadas a transtornos mentais e comportamentais
CID Descrição Total de Registro %

F412 Transtorno misto ansioso e depressivo 36 14

F32 Episódios depressivos 33 13

F41 Outros transtornos ansiosos 23 9

F430 Reação aguda ao “stress” 19 8

F411 Ansiedade generalizada 14 6

F322
Episódio depressivo grave sem sintomas 
psicóticos

13 5

continua
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CID Descrição Total de Registro %

F432 Transtornos de adaptação 13 5

F321 Episódio depressivo moderado 11 4

F410
Transtorno de pânico [ansiedade 
paroxística episódica]

10 4

Outros transtornos mentais e 
comportamentais

81 32

Total 253 100
Fonte: Siape-Saúde.

3.4.3 Licença por acidente em serviço ou moléstia 
profissional

Nos termos do art. 212 da Lei n. 8.112/1990, configura-se acidente 
em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se relacione, 
mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido. Havendo 
necessidade, o servidor tem direito à licença por acidente em serviço ou por 
moléstia profissional.

As licenças relacionadas a acidentes em serviço e moléstias profissionais 
apontam para 23 registros, conforme a Tabela 14, com a descrição das 
ocorrências conforme critérios de classificação atribuídos pela CID-10.

Tabela 14 – Licença por acidente em serviço ou moléstia 
profissional, Ministério da Saúde/DF, 2016

CID Descrição Total de Servidores

G-43 Enxaqueca 1

J-301 Rinite alérgica devida a pólen 1

M-239 Transtorno interno não especificado do joelho 1

M-542 Cervicalgia 1

M-751 Síndrome do manguito rotador 1

S-202 Contusão do tórax 2

S-517 Ferimentos múltiplos do antebraço 1
continua
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CID Descrição Total de Servidores

S-60 Traumatismo superficial do punho e da mão 1

S-626 Fratura de outros dedos 1

S-63 Luxação 1

S-70 Traumatismo superficial do quadril e da coxa 1

S-800 Contusão do joelho 1

S-92 Fratura do pé (exceto do tornozelo) 1

S-925 Fratura de outro artelho 1

S-93 Luxação 2

S-933
Luxação de outras partes e das não especificadas 
do pé

1

S-934 Entorse e distensão do tornozelo 4

S-936
Entorse e distensão de outras partes e de partes 
não especificadas do pé

1

Total 23
Fonte: Siape-Saúde.

3.5 Avaliação de Invalidez Permanente por 
Doença Especificada em Lei para Fins de 
Aposentadoria

A invalidez ocorre quando o servidor for acometido de uma doença 
que o incapacite para o desempenho das atribuições do cargo. As doenças 
podem impor limitações às atividades da vida diária e/ou laborais do indivíduo, 
sem, contudo, torná-lo totalmente incapaz. Doenças especificadas em lei são 
aquelas citadas nominalmente em legislações específicas e que garantem 
direitos diferenciados aos seus portadores.

Ao longo de 2016, foram atendidos cinco servidores para avaliação 
por invalidez permanente por doença especificada em lei para fins de 
aposentadoria. A Tabela 15 apresenta a relação das CID identificadas e a 
quantidade de servidores avaliados.

conclusão
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Tabela 15 – Avaliação de invalidez permanente por doença 
especificada em lei para fins de aposentadoria

CID Descrição Total de Servidores 

C-50 Neoplasia maligna da mama 1

C-833 Linfoma não Hodgkin difuso, grandes células (difuso) 1

H-541 Cegueira em um olho e visão subnormal em outro 1

I-693 Sequelas de infarto cerebral 1

N-18 Insuficiência renal crônica 1

Total 5
Fonte: Siape-Saúde.

3.6 Avaliação de Invalidez Permanente por 
Doença Não Especificada em Lei para Fins 
de Aposentadoria

Existem doenças não especificadas em lei que geram concessão de 
aposentadoria. Neste critério, foi realizado um registro, conforme Tabela 16.

Tabela 16 – Avaliação de invalidez permanente por doença 
não especificada em lei para fins de aposentadoria

CID Descrição Total de Servidor

F-102
Transtornos mentais e comportamentais devidos 
ao uso de álcool – síndrome de dependência

1

Total 1
Fonte: Siape-Saúde.
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3.7 Afastamentos de Servidores Públicos do 
Ministério da Saúde/DF, 2016

O sistema de busca do Siape-Saúde não disponibiliza o quantitativo 
total de dias de afastamento. O sistema apresenta, como padrão de busca, 
espaço amostral de 10, 50 e 100 resultados mais significativos. Os resultados 
apresentados neste estudo são relacionados aos 100 resultados fornecidos 
pelo sistema.

Tabela 17 – Atendimentos médicos concluídos por tempo 
de afastamento – Ministério da Saúde, 2016

Tempo de 
Afastamento

Singular % Junta % Total Geral %

1 dia 435 18 10 7 445 18

2 a 3 438 19 8 6 446 18

4 a 5 259 11 2 1 261 10

6 a 15 721 31 12 9 733 29

16 a 30 345 15 36 26 381 15

31 a 60 105 4 33 24 138 6

61 a 90 30 1 16 12 46 2

91 a 120 25 1 6 4 31 1

> 120 0 0 16 12 16 1

Total 2.358 100 139 100 2.497* 100
Fonte: Siape-Saúde.
* Noventa e dois atendimentos não geraram afastamentos de servidores.
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Gráfico 4 – Atendimentos médicos concluídos por tempo 
de afastamento – Ministério da Saúde, 2016

Fonte: Siape-Saúde.

Em análise dos 100 primeiros resultados referentes aos afastados 
das atividades laborais por diversas causas, os transtornos mentais e 
comportamentais, representados na CID-10 pelas doenças do código F, 
apresentaram 177 servidores e 4.712 dias de afastamento, seguidos pelo 
grupo Z com 201 servidores e 4.501 dias de afastamento, e pelo Grupo M com 
235 servidores e 3.780 dias de afastamento. O total de dias de afastamento 
para o grupo de 100 primeiras CID foi de 20.727 dias para 1.285 servidores.

Estudo realizado por Pizzio e Klein (2018) apresenta o valor de 130.467 
dias de absenteísmo para um grupo de 2.553 servidores públicos federais 
do estado do Tocantins, e a duração média foi de 44 dias para servidores do 
sexo feminino e 49 dias para servidores do sexo masculino. Bastos (2016), em 
pesquisa realizada no município de Vitória, aponta que, em um total de 18.426 
atendimentos realizados no ano de 2012, a duração média dos afastamentos 
foi de 10,2 dias. O somatório de afastamentos corresponde a 144.940 dias de 
trabalho perdidos.
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Tabela 18 – Total de dias de afastamento, segundo capítulo da CID dos 
100 primeiros CID, para servidores do Ministério da Saúde em 2016

CID
N. de 

Afastamentos

Total de 
Dias de 

Afastamento

Total de 
Servidores

(F00-F99) Transtornos mentais e 
comportamentais

208 4.712 177

(Z00-Z99) Fatores que influenciam o 
estado de saúde e o contato com os 
serviços de saúde

228 4.501 201

(M00-M99) Doenças do sistema 
osteomuscular e do tecido conjuntivo

272 3.780 235

(C00-D48) Neoplasias [Tumores] 31 1.831 12

(S00-T98) Lesões, envenenamentos 
e algumas outras consequências de 
causas externas

107 1.514 84

(I00-I99) Doenças do aparelho 
circulatório

64 856 52

(H00-H59) Doenças do olho e anexos 60 755 46

(J00-J99) Doenças do aparelho 
respiratório

188 628 176

(O00-O99) Gravidez, parto e puerpério 36 534 28

(K00-K93) Doenças do aparelho 
digestivo

82 444 75

(G00-G99) Doenças do sistema nervoso 21 318 12

(R00-R99) Sintomas, sinais e achados 
anormais de exames clínicos e de 
laboratório, não classificados em outra 
parte

79 304 70

(A00-B99) Algumas doenças infecciosas 
e parasitárias 

78 300 73

(N00-N99) Doenças do aparelho 
geniturinário

41 196 36

(H60-H96) Doenças do ouvido e da 
apófise mastoide

8 54 8

Total 1.503 20.727 1.285
Fonte: Siape-Saúde.
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3.8 Registros Administrativos dos Atendimentos 
aos Servidores do Ministério da Saúde –  
DF, 2016

O registro de atestados médicos ou odontológicos refere-se à licença 
dispensada de perícia e pode ser realizado por médico ou odontólogo perito, 
ou por outro membro da equipe técnica administrativa, quando preenchidos 
todos os requisitos estabelecidos no Decreto n. 7.003, de 9 de novembro de 
2009. Referem-se à licença para tratamento da própria saúde ou à licença por 
motivo de doença em pessoa da família ou dependente que tenha duração 
máxima de 14 dias. Essa última não será tratada neste levantamento.

A Tabela 19 apresenta os dados obtidos dos 2.276 registros realizados no 
Siape-Saúde relativos a servidores do Ministério da Saúde em Brasília/DF, no 
ano de 2016.

Tabela 19 – Registros realizados no Siape-Saúde relativos a 
servidores do Ministério da Saúde em Brasília/DF, no ano de 2016

Características

Sexo Quantidade de Atestados %
Total de Dias de 

Afastamento
%

Masculino 596 26 3.219 74

Feminino 1.680 74 1.149 26

Faixa etária

< 21 0 0 0 0

22 a 25 42 2 68 2

26 a 30 391 17 678 16

31 a 35 542 24 1005 23

36 a 40 245 11 464 11

41 a 50 299 13 564 13

51 a 60 571 25 1205 28

> 60 186 8 384 9

Total 2.276 100 4.368 100
Fonte: Siape-Saúde.
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Os dados referentes à quantidade de atendimentos médicos e registros 
administrativos de atestados para tratamento de saúde são apresentados 
na Tabela 20, especificados segundo capítulo da CID, considerando as 100 
primeiras CID indicadas pelo Siape-Saúde dos servidores do Ministério da 
Saúde em Brasília, no ano de 2016.

Tabela 20 – Quantidade de atendimento médico e 
registros administrativos de atestados para tratamento 
de saúde, segundo capítulo da CID dos 100 primeiros CID, 

para servidores do Ministério da Saúde em 2016
CID Registros % Perícia % Geral %

M00-M99 Doenças do sistema 
osteomuscular e do tecido 
conjuntivo

271 16 374 17 645 16

Z00-Z99 Fatores que 
influenciam o estado de saúde 
e o contato com os serviços de 
saúde

293 18 263 12 556 14

J00-J99 Doenças do aparelho 
respiratório

401 24 245 11 646 16

F00-F99 Transtornos mentais e 
comportamentais

50 3 225 10 275 7

S00-T98 Lesões, 
envenenamentos e algumas 
outras consequências de 
causas externas

19 1 208 9 227 6

K00-K93 Doenças do aparelho 
digestivo

102 6 150 7 252 6

H00-H59 Doenças do olho e 
anexos

91 5 128 6 219 6

R00-R99 Sintomas, sinais e 
achados anormais de exames 
clínicos e de laboratório, não 
classificados em outra parte

156 9 114 5 270 7

A00-B99 Algumas doenças 
infecciosas e parasitárias

125 8 100 4 225 6

continua
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CID Registros % Perícia % Geral %

N00-N99 Doenças do aparelho 
geniturinário

52 3 97 4 149 4

I00-I99 Doenças do aparelho 
circulatório

54 3 95 4 149 4

O00-O99 Gravidez, parto e 
puerpério

13 1 77 3 90 2

G00-G99  Doenças do sistema 
nervoso 

33 2 38 2 71 2

C00-D48 Neoplasmas 
[tumores]

0 0 36 2 36 1

L00-L99 Doenças da pele e do 
tecido subcutâneo

5 0 32 1 37 1

H60-H95 Doenças do ouvido e 
da apófise mastoide

19 1 27 1 46 1

E00-E90 Doenças endócrinas, 
nutricionais e metabólicas 

0 0 19 1 19 0

D50-D89 Doenças do sangue e 
dos órgãos hematopoéticos e 
alguns transtornos imunitários

0 0 13 1 13 0

V01-Y98 Causas externas de 
morbidade e de mortalidade

0 0 6 0 6 0

Q00-Q99 Malformações 
congênitas, deformidades e 
anomalias cromossômicas

0 0 1 0 1 0

Total 1.665 100 2.248 100 3.932 100
Fonte: Siape-Saúde.
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Gráfico 5 – Quantidade de atendimento médico e 
registros administrativos de atestados para tratamento 

de saúde – Ministério da Saúde, 2016

Fonte: Siape-Saúde.

A Tabela 21 apresenta o total de dias de afastamento por atendimento 
médico e registros administrativos das 100 primeiras CID de atestados para 
tratamento de saúde, para servidores do Ministério da Saúde em 2016. 
Observa-se que o código Z apresentou 21% do total de afastamento para 
tratamento de saúde, tanto na modalidade perícia quanto nos registros 
administrativos, seguido pelo código F com 20%, e pelo código M com 18%.
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Tabela 21 – Total de dias de afastamento por atendimento médico 
e registros administrativos de atestados para tratamento de 

saúde, para servidores do Ministério da Saúde em 2016
CID Perícia % Registro % Geral %

(F00-F99) Transtornos mentais 
e comportamentais

4.712 23 102 3 4.814 20

(Z00-Z99) Fatores que 
influenciam o estado de saúde 
e o contato com os serviços de 
saúde

4.501 22 460 15 4.961 21

(M00-M99) Doenças do sistema 
osteomuscular e do tecido 
conjuntivo

3.780 18 596 19 4.376 18

(C00-D48) Neoplasias 
[Tumores]

1.831 9 0 0 1.831 8

(S00-T98) Lesões, 
envenenamentos e algumas 
outras consequências de 
causas externas

1.514 7 37 1 1.551 7

(I00-I99) Doenças do aparelho 
circulatório

856 4 90 3 946 4

(H00-H59) Doenças do olho e 
anexos

755 4 156 5 911 4

(J00-J99) Doenças do aparelho 
respiratório

628 3 783 25 1.411 6

(O00-O99) Gravidez, parto e 
puerpério

534 3 26 1 560 2

(K00-K93) Doenças do aparelho 
digestivo

444 2 213 7 657 3

(G00-G99) Doenças do sistema 
nervoso

318 2 50 2 368 2

(R00-R99) Sintomas, sinais e 
achados anormais de exames 
clínicos e de laboratório, não 
classificados em outra parte

304 1 236 8 540 2

(A00-B99) Algumas doenças 
infecciosas e parasitárias 

300 1 244 8 544 2

continua
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CID Perícia % Registro % Geral %

(N00-N99) Doenças do 
aparelho geniturinário

196 1 86 3 282 1

(H60-H96) Doenças do ouvido e 
da apófise mastoide

54 0 34 1 88 0

L00-L99 Doenças da pele e do 
tecido subcutâneo

0 0 10 0 10 0

Total 20.727 100 3.123 100 23.850 100
Fonte: Siape-Saúde.

Apresentou-se até aqui um levantamento datado, com o foco em 
informações obtidas em pesquisa sistematizada do Siass dos servidores do 
Ministério da Saúde em Brasília, no período de janeiro a dezembro de 2016. 
O levantamento aponta uma distribuição maior de atendimentos a mulheres 
brancas, com faixa etária entre 51 e 60 anos.

Do total de 2.386 licenças para tratamento da própria saúde, verificou-se 
que os problemas osteomusculares e do tecido conjuntivo predominaram 
(16%), seguidos por fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com 
os serviços de saúde, com ocorrência de 273 registros (12%), e por transtornos 
mentais e comportamentais, com 253 registros (11%).

Para a realização das análises apresentadas até aqui, a equipe da Divisão 
de Atenção à Saúde do Servidor (Diass) enfrentou como maior desafio para a 
coleta de dados as limitações de consulta do Siape-Saúde, que continua em 
fase de aperfeiçoamento pelo Ministério da Economia (ME).

3.9 Avanços e Perspectivas Futuras
Sabe-se que o alto índice de afastamento no trabalho impacta diretamente 

os processos organizacionais, bem como as relações socioprofissionais. 
Segundo Cunha, Blank e Boing (2009), a magnitude do problema pode ser 
dimensionada a partir dos custos que tais afastamentos representaram para 
os cofres públicos. Entendendo a necessidade de se manter um olhar atento 
para a realidade de trabalho que afeta o bem-estar pessoal, profissional e, por 
consequência, a saúde dos servidores, seguiram-se as ações de diagnóstico, 
análise da situação e intervenção.

conclusão
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Caminhando de 2016 e chegando a 2018, foi realizado um estudo 
epidemiológico que culminou em uma publicação. Segundo os autores, 
trata-se de um importante indicador observacional de 2018 com relação às 
condições de vida do processo saúde-doença dos servidores do Ministério 
da Saúde em exercício nas unidades localizadas em Brasília, assim como 
suas relações com o trabalho/processo produtivo, fornecendo aos gestores 
elementos fundamentais para o estabelecimento de um processo dinâmico de 
planejamento, avaliação, manutenção e aprimoramento das ações em saúde 
do trabalhador.

Assim como em 2016, os dados foram extraídos de relatórios do Sistema 
Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (Siass) e DW-Siass e do Sistema 
Integrado de Administração de Pessoal (Siape), o que demarca a pertinência 
e a relevância de um sistema integrado para o acompanhamento qualificado 
dos dados relativos aos servidores. Além disso, no estudo de 2018, para os 
procedimentos de saúde, os dados foram fornecidos pela Caixa de Previdência 
e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde (Capesesp) e 
pela Geap Saúde, planos de saúde conveniados com o Ministério da Saúde. 
Os dados de atendimentos correntes sobre os processos de intervenções em 
saúde do trabalhador foram fornecidos pelos serviços da Coass, de acordo 
com sua competência.

Os dados levantados e analisados, tanto em 2016 quanto em 2018, foram 
fundamentais para que, no decorrer dos anos seguintes, o fomento do debate 
sobre a condição de saúde e doença dos servidores do MS permanecesse 
aquecido até os dias atuais. Como solução de compromisso e em um caminhar 
de constante aprimoramento, foram desdobradas ações tais quais a elaboração 
e a distribuição da Cartilha de Ergonomia: aspectos relacionados ao posto de 
trabalho, que transversalmente possibilita a promoção da saúde e a prevenção 
de agravos por meio da educação. A cartilha versa sobre:

 ● o conceito de ergonomia e posto de trabalho;

 ● orientações sobre como avaliar e ajustar o posto de trabalho de modo 
a suprir as necessidades individuais dos servidores;

 ● riscos ergonômicos e seus impactos psicofisiológicos;

 ● sugestões de exercícios para o fortalecimento muscular;
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3.10 Considerações Finais
O ME está trabalhando para disponibilizar os dados do Siape-Saúde, 

por meio do DW Saúde, para os órgãos do Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Pública Federal (Sipec), com o objetivo de auxiliar na definição 
do perfil epidemiológico dos servidores públicos federais.

A implantação da Política Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador 
do SUS (PNPS) e da Política de Atenção à Saúde do Servidor (Pass), voltadas para 
trabalhadores da Administração Pública Federal, constitui um desafio para 
diversos órgãos que compõem o Sipec, inclusive para o Ministério da Saúde.

Para atender às diretrizes dessas políticas e materializá-las, a 
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, por meio da Coordenação de 
Atenção à Saúde do Servidor (Coass) e em parceria com as demais unidades 
do Ministério da Saúde, coordena ações de saúde e segurança no trabalho, 
de promoção à saúde e de prevenção de doenças, traçando caminhos para o 
bem-estar e para a promoção da qualidade de vida no trabalho dos servidores 
do Ministério.

Os dados apresentados aqui são de fundamental importância para o 
planejamento de ações de promoção da saúde do trabalhador. Outro ponto 
importante é a possibilidade de avaliar e acompanhar a incidência desse 
agravo distribuído por grupo de profissões. As informações poderão subsidiar 
ações que promovam a qualidade de vida no trabalho dessa população  
de trabalhadores.

Assim, destaca-se a pertinência da Administração Pública de utilizar os 
bancos de dados de saúde do servidor para subsidiar tomadas de decisão 
voltadas para a promoção da saúde e para a segurança no trabalho. A promoção 
de ambientes de trabalho seguros e saudáveis passa pela apropriação dos 
conhecimentos gerados pela equipe de vigilância em saúde do servidor e pelo 
reconhecimento da importância da saúde e segurança do trabalho (SST) no 
serviço público federal.
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