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1 Introdução

O Núcleo Estadual do Ministério da Saúde, em São Paulo, está locali-

Sua estrutura atual é formada pela Divisão de Convênios, pela Divisão 
de Auditoria, pela Seção de Fomento e Cooperação Técnica e pela 
Divisão de Administração, em que está inserido o Serviço de Pessoal 
Ativo (Sepat).

Entre outras atividades desenvolvidas, como manutenção de cadastro 
e pagamento, concessão de benefícios e realização de exames perió-

servidores do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde, em São Paulo, 
no ano de 2003.

Seguindo o que preconiza o Programa de Qualidade do Serviço Públi-
co, o Sepat buscou adotar práticas sistemáticas de promoção do bem-
estar e satisfação dos servidores.

A Política Nacional de Humanização também valoriza estas ações, 
quando defende que para sua efetiva consecução é preciso “imple-
mentar um sistema de comunicação e informação que promova o auto-
desenvolvimento e amplie o compromisso social dos trabalhadores de 
saúde”, assim como se faz necessária a “promoção de ações de incenti-
vo e valorização da jornada ..., do trabalho em equipe e da participação 

O indivíduo é o ponto central de uma administração que pretende ga-
rantir a qualidade de vida das pessoas. Sem qualidade de vida as pes-
soas trabalham desmotivadas e o resultado disso é visível nos níveis 
de produtividade, nas perdas registradas, nos trabalhos que precisam 
ser refeitos e na desmotivação dos funcionários. 
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As exigências sobre os seres humanos crescem em ritmo acelerado. 
Eles tornam-se cada vez mais responsáveis pelo resultado de seu 
trabalho.

Esses indivíduos devem ter responsabilidade pessoal no trabalho, mas 
a instituição deve proporcionar-lhes um ambiente favorável para a 
obtenção de bons resultados.

Trata-se de um trabalho contínuo, cujo objetivo é tornar a cultura da 
instituição cada vez mais voltada para o conceito de excelência em 
qualidade de vida.
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2 Organograma do Núcleo Estadual
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3 Organograma do Grupo de
Qualidade de Vida
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4 Programa de Qualidade de Vida
Geração Saúde

4.1 O que é?
Trata-se de um programa desenvolvido para proporcionar aos funcio-
nários do Ministério da Saúde, em São Paulo, uma melhoria na quali-
dade de vida em seu ambiente de trabalho.

Está amparado na Portaria n.º 344/2002, da Secretaria-Executiva do 
Ministério da Saúde.

4.2 Objetivos do programa
Desenvolver ações com vistas à melhoria da qualidade de vida e prepa-
rar o servidor para a jornada de trabalho, sensibilizando os funcionários 
para que se comprometam com o programa, devido à sua importância.

4.3 Público-Alvo
Servidores do Ministério da Saúde.

4.4 Projetos implantados
Terapias complementares
A massoterapia é um sistema para melhorar a saúde por meio da re-
moção dos elementos causadores da fadiga, usando técnicas manuais 
na superfície do corpo.

• Massagem relaxante
A massagem é um recurso terapêutico manual utilizado como 
forma de tratamento ou complemento de uma simples conduta 
para o relaxamento de uma pessoa.

• Cromoterapia
Essa técnica natural é um sistema que auxilia muito no tratamento 
do equilíbrio energético do organismo e desordens dos corpos 
mental, emocional e físico, proporcionando a cada um a vibração 
que falta, por meio da energia da luz manifestada pelas cores.
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• Quick Massage
É uma técnica de massagem que é realizada numa cadeira espe-

confortável e relaxante, o que permite que o massagista possa 
trabalhar de maneira fácil, e com ótimos resultados, a região cer-
vical, ombros, membros superiores e região dorsal.

• Shiatsu
É uma arte tradicional japonesa bastante antiga que se vale do 

do nosso organismo. Nessa técnica, são utilizados as mãos, os 
pés e os dedos para exercer várias formas de pressão sobre os 
meridianos e sobre os pontos de acupuntura.

• Reiki
É o nome de uma antiga arte de harmonização energética e equi-
líbrio por meio das mãos. É um tratamento holístico natural, sem 
efeitos colaterais, que atua em todos os níveis do nosso ser. Essa 
atividade é desenvolvida em grupo ou individualmente.

• Radiestesia
-

ções na forma de ondas (vibrações), que nos rodeiam e estimu-
lam o nosso sistema nervoso. Esse registra essas ondas em nosso 
inconsciente que emite ondas internas por meio da sensibilidade 
neuromuscular, provocando a reação externa em movimentos 
radiestésicos como a varinha, o pêndulo, etc. Sendo assim, o 

ser um prático instrumento de conhecimento e autoconhecimen-
to, respondendo a variadas questões, tais como existência de ja-
zidas, águas subterrâneas, diagnósticos médicos, etc.

• Tuiná
É um conjunto de técnicas manuais vigorosas, onde o terapeuta 
usa seus dedos, mãos, punhos, cotovelos, antebraços e joelhos 
nos pontos de acupuntura e nos meridianos.

• Drenagem Linfática Corporal
-

síduos metabólicos pelo meio de manobras nas vias linfáticas e 
nos linfonodos.
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É um método terapêutico holístico. Consiste em pressionar e 

• Feng Shui
Trata-se de uma antiga arte chinesa que busca a harmonia e su-
cesso dentro de um determinado ambiente, por meio dos cinco 
elementos da astrologia chinesa e o equilíbrio do Yin e Yang.

• Massagem Bioenergética
É uma técnica desenvolvida a partir dos pontos da acupuntura 
proporcionando desbloqueios, relaxamento profundo, comba-
tendo o estresse, a fadiga e as dores musculares.

Serviço Social do Servidor

psicossociais que estejam interferindo em sua vida funcional, causan-
do problemas de relacionamento no ambiente de trabalho, inassidui-
dade, baixa produtividade, etc.

Grupo de trabalho formado por assistentes sociais com auxílio de esta-
giários da área.

Ginástica Laboral
Programa desenvolvido para levar ao ambiente de trabalho práticas 
preventivas que visam a reduzir o índice de doenças ocupacionais, 

-
de, todas voltadas para a atividade laboral.

Grupo de trabalho formado por servidor com formação em educação 
física, com auxílio de estagiários da área.

Médico do Servidor
Programa desenvolvido para prestar acompanhamento e orientação 

-
ventiva, casos de doença na família e para aqueles com comportamen-
to de risco (fumo, alcoolismo, sedentarismo, má alimentação).
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• Acupuntura e Auriculoterapia
A acupuntura é uma antiga ciência oriental na qual agulhas são 
inseridas ao longo dos meridianos, que são os caminhos da ener-
gia vital humana. A auriculoterapia é uma técnica de acupuntura 
que usa o pavilhão auricular para efetuar tratamento de saúde, 

nervoso central.

• Nutrição
Atividade desenvolvida para prestar acompanhamento e orienta-
ção nutricional aos servidores, além de oferecer suporte no con-

• Homeopatia
É uma especialidade terapêutica, reconhecida pela Associação 
Médica Brasileira, que baseia seu tratamento medicamentoso 
em produtos dos três reinos da natureza: vegetal, mineral e ani-
mal.O médico homeopata precisa fazer um estudo aprofundado 
de cada paciente, analisando todos os sintomas, individualizan-

Grupo de trabalho formado por três médicos (um clínico/homeopa-
ta, um endocrinologista e um acupunturista) e duas nutricionistas.

Comissão de Coleta Seletiva
Grupo responsável pela divulgação, orientação e desenvolvimento de 
ações voltadas ao programa de coleta seletiva de lixo, de preservação 
do meio-ambiente e de reaproveitamento de material reciclado, por 

Comissão de Eventos
Comissão criada para subsidiar, por meio da captação de recursos e 
promoção de eventos, a busca pelo estímulo e desenvolvimento da 
relação interpessoal entre os servidores, como alternativa para a me-
lhoria da qualidade de vida na instituição.

Programa que tem como objetivos desenvolver a concentração e o ra-
ciocínio lógico, mediante atividades lúdicas; despertar a capacidade 

cultura geral e propiciar o desenvolvimento da autodisciplina e do es-
pírito de equipe.
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Grupo de trabalho formado por servidores com conhecimento e/ou 
formação na área.

Ciclo de Palestras
Palestras voltadas para orientação sobre cuidados com o corpo, ali-
mentação e envelhecimento saudável bem como relacionadas com 
motivação, trabalho em equipe, gestão participativa, qualidade no 
serviço público, etc.

nossos parceiros em alguns projetos, ou na sede deste Núcleo Estadual.

Grupo formado por 40 participantes, em que cada um aprende a domi-
nar e conhecer a sua própria voz, além de propiciar o desenvolvimento 
da concentração, do raciocínio lógico, da autodisciplina e do espírito 
de equipe.

Grupo composto por 20 participantes, que proporciona a cada um a ex-
periência e contato com o processo de vivência do ator, desenvolvendo 
as técnicas necessárias para um bom desempenho cênico e experimen-
tação de todo processo de montagens teatrais, que vai desde a escolha 

oportunidade de criação e exposição de trabalhos artísticos com temas 
institucionais, de enfoque educativo.

Grupo de voluntariado
Programa criado com o objetivo de estabelecer as bases para o desen-
volvimento de ações voltadas para a valorização do ser humano, por 
meio de trabalho voluntário.

Pré-aposentadoria
Programa que busca preparar os servidores que se encontram próxi-
mos da aposentadoria ou recém aposentados para uma nova fase da 
vida, com participação em atividades culturais, artísticas, sociais, edu-
cacionais e técnicas.
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O grupo de trabalho é multidisciplinar e formado por assistentes so-
ciais, médicos, psicólogos, terapeutas, massoterapeutas, nutricionis-

4.5 Horários de atendimento (sujeito a alterações)
Ginástica Laboral – De segunda a sexta-feira
Sepat Às 9h e 13h45
Sepai Às 9h30 e 15h
Samap/com.social Às 10h e 15h30
Diaud/Diad Às 10h30 e 14h30
Dicon Às 11h e 16h
Datasus/Ac.internacional/Financeiro/
Ouvidoria/Xerox

Às 11h15 e 14h15

Samap/Protocolo Às 11h30 e 16h30

Serviço Social do Servidor
Segunda a sexta-feira Das 9 horas às 17 horas

Médico do Servidor
Acompanhamento
e Orientação

Segundas e quartas-feiras, 
a partir das 14 horas

Terças e quintas-feiras, a partir das 9 horas
Homeopatia Segundas, terças e quartas-

feiras, a partir das 8h30
Acupuntura Segundas e quartas-feiras, das 8h às 11h

Quinta-feira, das 13h às 16h
Nutricionista Segunda à sexta-feira, pela manhã e à tarde

Massoterapia
Massagem relaxante/
clássica/energética

Segundas, terças, quartas e quintas-
feiras, a partir das 9 horas

Cromoterapia Segunda-feira, a partir das 7h30
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Quick Massage Segunda à sexta-feira, a 
partir das 8 horas

Shiatsu Segunda-feira, a partir das 10 horas
Reiki (em grupo) Segundas, terças e sextas-

feiras, a partir das 9 horas 
Reiki (individual) Segunda a sexta-feira, a 

partir das 9 horas
Radiestesia Quartas e quintas-feiras, 

a partir das 9 horas
Segundas, terças e quintas-
feiras, a partir das 9h30

Drenagem Linfática 
Corporal

Segundas, terças e quintas-
feiras, a partir das 10 horas

Auriculoterapia Complementação de tratamento
Tuiná Quintas-feiras, a partir das 9 horas
Feng Shui Segundas-feiras, a partir das 12 horas.
Massagem Bioenergética Segundas e terças-feiras, 

a partir das 8 horas

Agendamento e informações: (11) 3291-8818

4.6 Projetos em fase de estudo e desenvolvimento
• Grupo de atividades físicas com yoga, tai chi chuan, ginástica, 

expressão corporal

• Ambulatório Médico (parceria com a GEAP)
• Programa de alfabetização de adultos (parceria com o CIEE/
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4.7 Alguns Números
Funcionários do núcleo

• Servidores: 395
• Terceirizados: 99
• Estagiários: 70
TOTAL: 564 funcionários

Programa de Qualidade de Vida/NUESP/MS
Estatística/atendimento 2005 (jan/dez)

Mês Terapias 
Complementares

Médico
Servidor

Acupuntura Serviço
Social

Nutrição

Jan 30 13 37 23 07
Fev 73 17 38 18 56
Mar 105 27 46 48 97
Abr 91 27 37 52 83
Maio 118 28 37 43 119
Jun 100 18 43 44 90
Jul 97 30 45 56 117
Ago 106 68 55 94 156
Set 157 86 47 65 207
Out 148 46 46 84 85
Nov 151 44 42 188 71
Dez 62 44 Férias 115 57
Total 1238 448 473 830 1145
Média/mês 104 38 40 70 96

4.8 Resultados alcançados
Segundo o último levantamento realizado, tivemos uma diminuição 
de 20% na taxa de absenteísmo, por ausências decorrentes de licença-

-
tes do trabalho.
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4.9 Participação do Grupo de Qualidade 
de Vida do Ministério da Saúde/NUESP, 
como convidado, em eventos externos

da Saúde, em Brasília/DF, em 2002.

3. 1.ª Feira de Promoção de Saúde “Abrace o 
seu Corpo”, em São Paulo/SP, 2003.

4. 1.º SEME Mulher, em São Paulo, 2004.

5. 4.ª Feira de Saúde da Associação 
Comercial de São Paulo, 2004.

6. Semana Interna de Prevenção de Acidentes 
do Trabalho (Sipat), da Rede Record de 
Televisão, em São Paulo, 2004.

7. 1.º Fórum de Gestão Ambiental da Zona 
Oeste – SESI , em São Paulo, 2004.

Parque do Ibirapuera, em São Paulo, 2004.

9. II Encontro de Secretárias do Hospital e Maternidade 
Leonor Mendes de Barros – em São Paulo, 2004.

10. Dia da Saúde – SESI, em São Paulo, 2005.

11. Semana da Enfermagem – PAM Maria 
Zélia, em São Paulo, 2005.

12. Apresentação do Programa de Qualidade de 

Executiva do INSS, Osasco/SP, 2005.
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5 Coordenação e Equipes

Coordenador: Fausto Rodrigues Oliveira
Representante: Marisa Santos Irala

Caio Augusto Ribeiro Lopes (estagiário)

Massoterapia
Coordenadoras: i
Ana Campos Barreto
Anabela A. A. Cavalcante Souza
Antonio Alves de Almeida
Áurea Rosa da Cruz
Carlos Fernando Macedo
Carmem Emi Gasparetto
Clarice Matias da Silva
Cleusa Marcelino da Silva
Denise de Morais
Denise de Oliveira
Iara Pinto de Menezes
Márcia Maria Barros Souza
Maria Inês da Silva
Maria Inês Rodrigues de Sá Ferreira
Marineidy Aparecida Pereira Nishida
Nívea Pimenta Tonelle Anchieta
Paulo Dias da Costa
Regina Célia Marquesim Neves
Roberto Carlos de Araújo
Rosinete Gomes de Lira
Silvana Orbite

Wilson Caetano Junior

Serviço Social
Coordenadora: Alzira Fátima Lopes
Eliana Laura Garufalo
Denise Startari Ferreira
(+ equipe de estagiários)
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Ginástica Laboral
Coordenadora: Maria Cecília Alemar Gaspar
(+ equipe de estagiários)

Médico do Servidor
Coordenador:
Cláudio Rosa de Souza
Mirian Cristina Bellini Gazi
Silvia Regina Romano (nutricionista)

(+ estagiária da área de nutrição)

Comissão de Coleta Seletiva
Presidente: Adairson Alves Santos

Regina Célia da Silva
Maria José Assumpção Cunha
Poliana Maria de Almeida Gomes Silva
Edna Cristina Barberino
João Faria Soares

Comissão de Eventos
Coordenador: Márcio de Oliveira

Edilene Maria C. F. de P. Campos
Gersei de Moraes Costa
João Faria Soares
Mara Luiza de Carvalho
Maria Conceição A. Silva Generoso
Maria das Dores Cardoso
Maria Inês Rodrigues de Sá Ferreira
Roseli Frederico Florentino Moreira
Sandra Aparecida de Paula
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