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APRESENTAÇÃO

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou o surto causado pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), 
uma pandemia global (CUCINOTTA; VANELLI, 2020). Detectado 
pela primeira vez em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, 
China, esse vírus causa uma doença denominada covid-19, cujo 
quadro clínico varia de infecções assintomáticas a quadros respi-
ratórios graves. No Brasil, o primeiro caso foi notificado no dia 21 
de fevereiro de 2020 (GORBALENYA et al., 2020a, 2020b).

Nessa perspectiva, compreende-se que, à medida que a 
pandemia se alastra, a necessidade de usar os equipamentos 
de proteção individual (EPIs), assim como de adotar as medi-
das de conscientização, isolamento, capacitação e proteção, é 
colocada não só para os profissionais de saúde, como também 
para os trabalhadores que atuam nos demais serviços públicos 
e privados considerados essenciais em tempos de pandemia.

Artigos recentes vêm discutindo mais um impacto cau-
sado pela pandemia da covid-19: a chamada coronophobia 
(tradução livre para o português como coronofobia). Esse ter-
mo está sendo usado para designar o medo, a preocupação 
e a ansiedade de contrair a covid-19, referindo-se também ao 
impacto psicológico e aos prejuízos funcionais provocados nas 
pessoas por essa doença.

Gerir pessoas é responsabilizar-se por administrar e gerir 
o capital humano da instituição. E o fator humano é o recurso 
mais importante de uma organização, porque, por meio dele, é 
possível atingir os objetivos e as metas propostas (CHIAVENA-
TO, 2010).

5

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2526-89102020000301093#B009
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2526-89102020000301093#B012


MINISTÉRIO DA SAÚDE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA 
DE GESTÃO DE  PESSOAS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

6

Nessa perspectiva, a presente publicação, referente ao 
ano de 2020, da Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor 
(Coass), foi elaborada com a finalidade de destacar as princi-
pais ações planejadas e executadas, assim como as principais 
dificuldades enfrentadas neste período pandêmico.

Mascarenhas (2008) acentua o imperativo do alinhamento 
interno e externo, associando a gestão estratégica de pessoas 
ao instrumento de planejamento estratégico, que, a propósito, 
constitui tecnologia gerencial em evidência na Administração 
Pública (BECKER; HUSELID; ULRICH, 2001; MANZINI, 2008; GO-
MES et al., 2005; PINTO, 2009).

Na sua elaboração, foram consideradas as competências 
regimentais da Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor, 
destacando, em sua construção, o alinhamento com os orien-
tadores estratégicos contidos no Plano Nacional de Saúde 
2020–2023, quais sejam: Missão, Visão e Valores; Diretrizes; Ca-
deia de Valor e Mapa Estratégico.

Esta publicação está estruturada da seguinte forma:

 ◆ Apresentação.

 ◆ Resumo executivo da Coordenação e unidades (detalha de 
forma sucinta o campo de atuação da Coordenação e de 
suas unidades).

   Quem somos.
   Organograma da Coordenação.

 ◆ Ações realizadas na Coass em 2020.

      Para cada ação, o respectivo alinhamento ao Plano Nacional   
  de Saúde 2020–2023 (PNS 2020–2023)

Esperamos que este relato de experiência seja fonte de 
inspiração, estímulo e consulta para gestores que estão bus-
cando traçar o percurso da gestão estratégica de pessoas, com 
foco na atenção à saúde em suas organizações a partir dos di-
ferentes subsistemas de gestão de pessoas.
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1 INTRODUÇÃO

Gestão estratégica é um tema que vem assumindo po-
sição de evidência na Administração Pública (PINTO, 2009). 
Em franca ascensão no campo das relações privadas, a gestão 
estratégica de pessoas constitui expressão particular desse 
movimento (BECKER; HUSELID; ULRICH, 2001; BITENCOURT, 
2004; MASCARENHAS; MANZINI, 2008; LOPES, 2009), que tem 
seus reflexos emergentes também no setor público (CERVERA, 
2010; PANTOJA; SIMÕES; BERGUE, 2010; SELDEN, 2010; BER-
GUE, 2014).

De forma simples, pode-se dizer que a estratégia é conteúdo 
que se materializa no planejamento estratégico. São condições 
para a produção da estratégia e, por conseguinte, de um plane-
jamento estratégico, o que poderíamos denominar de pensa-
mento estratégico (VIZEU; GONÇALVES, 2010), que, em termos 
de gestão de pessoas no setor público, tem como dimensões: 
a noção de um pensamento de topo – efetivo envolvimento 
da alta administração –, com alcance do todo – considerando 
a organização como um sistema complexo e contextualizado 
em um conjunto de relações que transcendem os limites da 
organização, para alcançar a interação com outros órgãos ou 
entidades que configuram a Administração Pública –, e orienta-
do para o longo prazo – que antecipa elementos conformadores 
de cenários futuros e estabelece, para o curto e o médio prazo, 
condições para transformá-los (BERGUE, 2014).

7
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As discussões sobre o trabalho na contemporaneidade e 
suas relações/interferências na saúde do trabalhador, diante 
das mudanças acentuadas na sociedade, precisam ser me-
lhor compreendidas. Até pouco tempo, o olhar para a saúde 
do trabalhador tinha um foco específico na dimensão física da 
atividade a ser exercida.

Porém, nas três últimas décadas, as dimensões psico-
lógicas do humano e os aspectos sociológicos das relações 
passaram a ser preocupações na garantia da qualidade de 
vida do trabalhador.

Nesse sentido, Chiavenato (1999) propõe o desafio orga-
nizacional de melhorar o desempenho de seus servidores e, 
ao mesmo tempo, buscar sua qualidade de vida, por entender 
que “[...] o parceiro mais íntimo da organização é o empregado: 
aquele que está dentro dela e que lhe dá vida e dinamismo”. 
(CHIAVENATO, 1999, p. 7).

A Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor (Coass) 
é uma das quatro coordenações que compõem a estrutura 
da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da 
Saúde (Cogep/MS), e é responsável por coordenar e monitorar 
as atividades inerentes ao cuidado dos servidores do Ministé-
rio da Saúde nas áreas de relações de trabalho, perícia oficial 
em saúde, vigilância em saúde do trabalhador e promoção da 
saúde, promovendo e gerenciando ações que possibilitam a 
melhoria das relações e das condições de trabalho, bem como 
a prevenção de agravos à saúde.

Além de fornecer as diretrizes para a atuação de suas uni-
dades subordinadas, a Coass coordena e executa o atendimen-
to das demandas dos cidadãos pelo Certificado de Direito à 
Assistência Médica (Cdam), estabelecido por meio de Acordos 
Internacionais Previdenciários, atualmente, entre Brasil, Portu-
gal, Itália e Cabo Verde. As atividades de emissão do Cdam são 
coordenadas diretamente pela equipe de assessoria da Coass, 
que estabelece gestão junto às equipes que atuam nas 26 su-
perintendências do Ministério da Saúde, com sede nas capitais 
de cada estado e do Distrito Federal.
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Entre as principais competências regimentais da Coass, 
destacam-se:

 ◆ Planejar, coordenar e monitorar atividades inerentes à aten-
ção e ao cuidado dos trabalhadores do Ministério da Saúde 
nas áreas de perícia oficial em saúde, vigilância em saúde e 
promoção da saúde.

 ◆ Gerenciar o processo de emissão do Certificado de Direito à 
Assistência Médica (Cdam), no âmbito central, e dar suporte 
às superintendências estaduais do Ministério da Saúde nes-
se processo.

 ◆ Coordenar as atividades do Subsistema Integrado de Aten-
ção à Saúde do Servidor (Siass), no Ministério da Saúde, em 
Brasília. 

 ◆ Propor e coordenar acordos de cooperação técnica e con-
vênios com outras instituições que visem agregar ações em 
prol da saúde do servidor.

A Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor é consti-
tuída regimentalmente por duas divisões e três serviços, que 
terão suas esferas e atuações mais bem detalhadas a seguir:

Figura 1 – Organograma Coass

Coordenação de Atenção à 
Saúde do Servidor

(Coass)

Seção de Gestão do 
Subsistema Integrado  
de Atenção à Saúde 

do Servidor
(Seass)

Serviço de Análise e 
Acompanhamento 

das Relações de 
Trabalho

(Sarel)

Serviço de Apoio ao 
Aleitamento Materno 
e Desenvolvimento 

Infantil
(Seami)

Divisão de Atenção à 
Saúde do Servidor

(Diass)

Divisão de Perícia 
Oficial em Saúde

(Dipes)

Serviço de Promoção 
da Saúde
(Sepros)

Seção de Apoio 
Administrativo
(Sead/Coass)

Fonte: Elaborado pelos autores.
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 ◆ Divisão de Atenção à Saúde do Servidor 

A Divisão de Atenção à Saúde do Servidor (Diass) é respon-
sável por coordenar os processos para realização de exames 
médicos admissionais e periódicos, a fim de assegurar que as 
capacidades e as necessidades do candidato sejam compa-
tíveis com as exigências do cargo, além de detectar precoce-
mente os agravos à saúde dos servidores.

A unidade desenvolve ações de vigilância em saúde e se-
gurança do trabalho para a promoção da qualidade de vida, 
propondo e gerenciando ações para a proteção do trabalhador 
em seu local de trabalho, visando à redução de acidentes de 
trabalho e doenças ocupacionais.

Além disso, elabora e analisa o perfil epidemiológico para 
mapear as condições de vida, saúde e trabalho dos servidores 
do MS, a fim de subsidiar as ações de promoção, prevenção e 
vigilância em saúde.

Promove, ainda, a adaptação funcional dos servidores com 
deficiências e outras necessidades específicas, garantindo 
condições de bem-estar e saúde no ambiente de trabalho, por 
meio de acompanhamento interdisciplinar; além de gerenciar 
os arquivos de saúde dos servidores da instituição.

Entre as principais competências regimentais da Diass, 
destacam-se:

 ◆ Elaborar o perfil epidemiológico da saúde dos servidores 
para subsidiar as ações de atenção à saúde do servidor.

 ◆ Planejar e executar as ações de segurança do trabalho, com 
vistas a propor medidas de prevenção e de correção nos am-
bientes e nos processos de trabalho.

 ◆ Acompanhar os processos de adequação dos espaços de 
trabalho dos servidores com deficiência ou envolvidos em 
casos complexos de saúde, promovendo maior inclusão na 
vivência laboral.
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 ◆ Divisão de Perícia Oficial em Saúde 

A Divisão de Perícia Oficial em Saúde (Dipes) é efetiva-
mente responsável pela gestão do Subsistema Integrado de 
Atenção à Saúde do Servidor (Siass/MS), em Brasília, bem como 
pela avaliação da condição de saúde dos servidores e de seus 
dependentes com agravos.

A unidade é responsável pelo planejamento e pela execu-
ção das ações em perícias médicas para os servidores do Mi-
nistério da Saúde, em Brasília, além de atuar como orientadora 
das atividades para todas as superintendências do Ministério 
da Saúde nos estados.

Outra atividade de grande relevância da área é a imple-
mentação de Acordos de Cooperação Técnica com outros 
órgãos da Administração Pública Federal, com o objetivo de 
apoiar a realização de perícias médicas, tendo em vista a gran-
de demanda pelo serviço e a escassez de profissionais de saú-
de nos órgãos.

As parcerias têm o objetivo de garantir a atuação em rede 
entre os órgãos, com o aproveitamento da força de trabalho 
existente em cada um, para implementar estratégias que 
ampliem o cuidado com a saúde do servidor, ao passo que re-
presentam efetiva economia de recursos pela Administração 
Pública.

Entre as principais competências regimentais da Dipes, 
destacam-se:

 ◆ Realizar perícia oficial em saúde do servidor, inclusive da-
queles em trânsito, junto a outras unidades periciais, e emi-
tir os respectivos laudos ou pareceres.

 ◆ Emitir laudo na análise de processos de readaptação funcio-
nal, de reversão de aposentadoria por invalidez, de aciden-
tados em serviço e dos demais processos que envolvam a 
saúde do servidor.

 ◆ Instituir acordos de cooperação técnica, no âmbito do Siass, 
para ampliação do atendimento pericial.
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 ◆ Serviço de Apoio ao Aleitamento Materno 
e Desenvolvimento Infantil

O Serviço de Apoio ao Aleitamento Materno e Desenvol-
vimento Infantil (Seami) é responsável pelo incentivo e apoio 
às trabalhadoras do MS quanto ao aleitamento materno e à 
doação de leite humano, em parceria com os bancos de leite 
da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF).

A unidade atua na prestação de serviços de assistencia 
pré-escolar, por meio do acolhimento dos dependentes dos 
servidores em exercício no Ministério da Saúde, em Brasília, na 
faixa etária dos 6 aos 24 meses de idades, e na promoção do 
desenvolvimento infantil das crianças, atendidas na modalida-
de de Berçário.

O Seami possui capacidade de atendimento de até 100 
crianças por ano letivo, em turno integral, que se inicia às 8 
horas e se encerra às 18 horas, de segunda a sexta-feira. A pres-
tação do serviço compreende atividades pedagógicas, para o 
desenvolvimento infantil, e o fornecimento de quatro refeições 
diárias: colação, almoço, lanche da tarde e jantar.

Entre as principais competências regimentais do Seami, 
destacam-se:

 ◆ Oferecer o benefício de acolhimento aos dependentes de 
servidores, na forma de berçário, estimulando o desenvolvi-
mento integral da criança.

 ◆ Promover e estimular o aleitamento materno e a doação de 
leite, em parceria com os bancos de leite humano no Distrito 
Federal.

 ◆ Promover a complementação alimentar das crianças atendi-
das pelo serviço, enfatizando a Política Nacional de Alimen-
tação e Nutrição.

 ◆ Serviço de Análise e Acompanhamento 
das Relações de Trabalho 

O Serviço de Análise e Acompanhamento das Relações 
de Trabalho (Sarel) é responsável pela análise e pelo acompa-
nhamento das relações de trabalho; pela avaliação dos perfis 
profissionais e pela compatibilização destes com as necessida-
des das unidades aos interesses da Administração; pela reali-
zação de intervenções em situações de conflitos no ambiente 
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de trabalho; e pela prestação de atendimento psicossocial aos 
trabalhadores do MS.

Entre as principais competências regimentais do Sarel, 
destacam-se:

 ◆ Providenciar a lotação, preferencialmente, de servidores por 
compatibilização de perfil, em consonância com o interesse 
do Ministério da Saúde.

 ◆ Proceder à escuta qualificada e ao apoio psicossocial aos ser-
vidores no que tange às relações de trabalho, acompanhando 
as demandas e realizando os encaminhamentos necessários.

 ◆ Desenvolver ações de análise e acompanhamento das re-
lações de trabalho, incentivando a gestão participativa de 
maneira humanizada.

 ◆ Serviço de Promoção da Saúde 

O Serviço de Promoção da Saúde (Sepros) oferece diversas 
atividades que contribuem para o bem-estar físico e emocio-
nal no ambiente de trabalho e para a integração das pessoas, 
facilitando a relação interpessoal, promovendo a melhoria da 
qualidade de vida no trabalho e a construção de espaços sau-
dáveis e favoráveis à saúde.

Além disso, incentiva o autocuidado por meio de novos 
hábitos de vida e consciência corporal, contribuindo para a 
prevenção das principais incidências de Lesões por Esforço Re-
petitivo (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 
Trabalho (Dort).

As principais ações e serviços desenvolvidos no Sepros são: 
promoção de Práticas Integrativas e Complementares em Saú-
de (Pics); oferta de diversas modalidades de atividade física; 
realização de avaliações físicas; alimentação saudável (orienta-
ção e avaliação nutricional e oficinas de alimentação); e oferta 
de ações de caráter cultural, educativo e informativo, com foco 
na promoção da saúde.

Entre as principais competências regimentais do Sepros, 
destacam-se:

 ◆ Planejar e executar ações de promoção da saúde, em conso-
nância com o perfil epidemiológico dos servidores, no Minis-
tério da Saúde, em Brasília.

 ◆ Promover e acompanhar os projetos, os programas e as ati-
vidades que visem à prevenção de agravos à saúde e à ma-
nutenção de ambientes de trabalho favoráveis à saúde, com 
vistas à melhoria da qualidade de vida no trabalho.
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 ◆ Mobilizar os trabalhadores para a importância da adoção de 
hábitos saudáveis, por meio de atividades lúdicas, artísticas 
ou desportivas.

Importa ressaltar que, em 2020, com as medidas adota-
das para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus 
(covid-19), a Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor teve 
seus processos de trabalho e atendimento impactados. Com 
isso, foi preciso pensar em novas estratégias para atender aos 
trabalhadores que, em sua maioria, passaram a exercer suas 
atividades remotamente.

Para continuar atendendo aos macroprocessos – relações 
de trabalho, perícia oficial em saúde, vigilância em saúde do 
trabalhador e promoção da saúde –, foram necessárias revi-
sões nesses processos de trabalho, de modo a dar prioridade à 
utilização da forma eletrônica, tendo em vista a suspensão de 
serviços presenciais.

Essas situações, a exemplo de outras, mostram que tanto 
o exercício das atividades laborais quanto as condições de tra-
balho são fontes potenciais de exposição ao vírus. Por sua vez, 
esses lócus – a situação de trabalho – é território de dissemina-
ção da doença.

É fundamental entender, portanto, de que maneira as ati-
vidades e as condições de trabalho podem contribuir para a 
disseminação e, sobretudo, para o estabelecimento de estraté-
gias para o enfrentamento da pandemia.

Para assegurar condições laborais que propiciem redução 
na transmissão do vírus, medidas organizacionais necessitam 
ser discutidas no âmbito de cada atividade de trabalho, e a 
práxis da saúde do trabalhador tem de ser considerada no rol 
das medidas e das ações de saúde pública voltadas ao contro-
le da pandemia.

Por fim, a atuação da Coordenação de Atenção à Saúde do 
Servidor encontra-se alinhada aos objetivos finalísticos do Pla-
no Nacional de Saúde 2020–2023 (PNS 2020–2023), nos eixos 
Vigilância; Gestão e Organização do SUS, ao passo que, como 
anteriormente citado, as ações desenvolvidas foram pensadas 
de modo a possuir aderência aos objetivos e às metas deste 
Ministério da Saúde, conforme será indicado no transcorrer 
desta publicação, em cada relato de ação realizada.
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2 AÇÕES 
REALIZADAS NA 
COASS NO ANO 
DE 2020

2.1  Certificado de Direito à 
Assistência Médica – ação 
ligada diretamente à Coass

O Certificado de Direito à Assistência Médica (Cdam) é um 
certificado oriundo de acordos previdenciários assinados pelo 
Brasil com Portugal, Itália e Cabo Verde, que permite que o 
brasileiro, nato ou naturalizado, e estrangeiros residentes no 
Brasil e contribuintes da Previdência Social possam ser aten-
didos na rede pública dos países supramencionados como 
cidadão local.

A ação encontra-se inserida no objetivo “Aperfeiçoar a 
gestão do SUS, visando à garantia do acesso a bens e servi-
ços de saúde equitativos e de qualidade”. Está, ainda, inserida 
no Mapa Estratégico do Ministério da Saúde para 2020–2023, 
eixo “Aprendizagem e crescimento”, item “Integrar siste-
mas e tecnologias, com foco na transformação digital”; eixo 
“Processos internos”, item “Modernizar serviços, com foco 
na transformação digital”. Encontra-se, também, em conso-
nância com o conjunto de valores deste Ministério: Inovação, 
Comprometimento, Empatia, Transparência, Ética, Eficiên-
cia e Efetividade, Sinergia e Sustentabilidade.

15
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2.1.1  Histórico e processo de 
digitalização do Cdam

O Ministério da Saúde é o órgão que incorporou o Instituto 
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps), 
considerado organismo de ligação dos acordos que estabele-
ceram o Cdam, quando este foi extinto pela Lei n.º 8.689, de 27 
de julho de 1993. Por meio da criação do Departamento Nacio-
nal de Auditoria do Sistema Único de Saúde (DenaSUS), o MS 
absorveu essa competência e atribuição.

Atualmente, a gestão e a coordenação do atendimento e 
da emissão do Cdam é de competência da Coordenação de 
Atenção à Saúde do Servidor, subordinada à Coordenação-Ge-
ral de Gestão de Pessoas, em Brasília/DF. Nas unidades des-
concentradas, as respectivas unidades de gestão de pessoas 
das superintendências estaduais promovem o atendimento 
local de acordo com as diretrizes e as orientações da Coass, ga-
rantindo o atendimento em todo território nacional.

Faz-se importante evidenciar que, no modelo de atendi-
mento presencial, o cidadão se deslocava até uma unidade 
do MS em qualquer capital estadual para solicitar o Cdam. O 
atendimento era feito de forma presencial, com o atendente 
preenchendo as informações do cidadão no sistema, copiando 
e/ou digitalizando a documentação pessoal do cidadão, impri-
mindo o certificado e recolhendo a assinatura da chefia. Nem 
todas as unidades do Ministério entregavam o certificado na 
mesma hora. Assim, o cidadão tinha de se deslocar mais de 
uma vez à unidade.

Em observância à Política de Governança Digital do Go-
verno Federal, a Gestão de Pessoas do Ministério da Saúde 
reuniu-se com a equipe da Secretaria de Governo Digital, do 
Ministério da Economia (ME), para integrar a emissão do Cdam 
ao Portal de Serviços do Governo Federal, de modo que o ser-
viço foi colocado em ambiente de produção e acessível ao ci-
dadão, na data de 25 de novembro de 2019, e atualmente está 
hospedado no endereço eletrônico www.gov.br.

Com a automação do serviço, que possibilita ao cidadão so-
licitar e imprimir o Certificado de onde estiver, inclusive quando 
já se encontrar em viagem aos países mencionados, foi amplia-
do e simplificado o acesso dos cidadãos brasileiros aos serviços 
públicos; eliminando os deslocamentos desnecessários, o tempo 

http://www.gov.br
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de espera nas filas, a impressão de certificados e a autenticação 
de documentos; padronizou-se o atendimento; foi reduzido o re-
trabalho; foram elevadas a agilidade e a confiabilidade na troca 
de informações entre o MS e o solicitante; e, ainda, reduziram-se 
os custos para o governo e para o cidadão.

Figura 2 – Organograma de atuação do Cdam – 
Regra de Negócio

GESTÃO CDAM

SEDE/DF 6 PESSOAS

SEMS/AC 3 PESSOAS

SEMS/AL 3 PESSOAS

SEMS/AM 4 PESSOAS

SEMS/AP 4 PESSOAS

SEMS/BA 3 PESSOAS

SEMS/CE 4 PESSOAS

SEMS/ES 6 PESSOAS

SEMS/GO 8 PESSOAS

SEMS/MA 5 PESSOAS

SEMS/MG 5 PESSOAS

SEMS/MS 6 PESSOAS

SEMS/MT 5 PESSOAS

SEMS/PA 3 PESSOAS

SEMS/PB 5 PESSOAS

SEMS/PB 4 PESSOAS

SEMS/PI 7 PESSOAS

SEMS/PR 4 PESSOAS

SEMS/RJ 11 PESSOAS

SEMS/RN 5 PESSOAS

SEMS/RO 4 PESSOAS

SEMS/RR 4 PESSOAS

SEMS/RS 6 PESSOAS

SEMS/SC 3 PESSOAS

SEMS/SE 5 PESSOAS

SEMS/SP 8 PESSOAS

SEMS/TO 4 PESSOAS

Fonte: Elaborado pelos autores.
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2.2 Cdam em números

A implantação do serviço on-line ocorreu no dia 25 de no-
vembro de 2019. No ano de 2019, no período de 1º de janeiro de 
2019 a 30 de novembro de 2019, a média de certificados emi-
tidos foi de 8.562/mês, conforme relatório extraído do Sistema 
Nacional de Auditoria, plataforma que hospedava o formulário 
de solicitação antes de sua automação.

Após a implantação do serviço on-line, passaram a ser 
registrados dois dados distintos, a quantidade de solicitações 
realizadas e a quantidade de certificados emitidos, obtendo-se 
os números a seguir, a partir de 1º de dezembro de 2019:

Tabela 1 – Solicitação e emissão de Cdam

Mês Cdam Solicitados Cdam Emitidos

Dezembro/2019 8.506 5.331

Janeiro/2020 14.121 8.679

Fevereiro/2020 12.596 8.733

Março/2020 9.241 8.043

Abril/2020 1.920 1.997

Maio/2020 3.099 2.308

Junho/2020 4.316 3.454

Julho/2020 5.106 3.951

Agosto/2020 5.623 4.087

Setembro/2020 5.351 4.414

Outubro/2020 4.801 4.278

Novembro/2020 4.102 3.124

Total 81.101 58.886

Fonte: Extração realizada em 11 de dezembro de 2020 – Plataforma on-line Cdam.
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No que pese a emissão do Cdam ser totalmente on-line, 
eliminando custos e tempo, tanto para o cidadão como para 
a Administração Pública, o processo de trabalho interno conta 
com times de servidores que atuam em todas as 26 superinten-
dências do Ministério da Saúde nos estados e no Distrito Federal.

Atualmente, os times de analistas que atuam diretamente 
no processo de trabalho somam 138 servidores, distribuídos 
entre analistas e assinadores. Para isso, a Coass mantém uma 
equipe de gestão, que coordena as atividades em todo o País, 
além de ser responsável pelas tratativas de evolução do siste-
ma e estratégias de negócio junto ao Ministério da Economia 
e demais órgãos.

Faz-se importante ressaltar que a Plataforma Cdam, ape-
sar de ter sido colocada em ambiente de produção em 25 de 
novembro de 2019, está em sua quinta versão, além da im-
plantação da primeira versão de fluxo auxiliar para obtenção 
de relatórios de gestão, versões desenvolvidas para dar maior 
fluidez e implementar melhorias na experiência do cidadão ao 
solicitar o serviço.

 ◆ Avaliação de posto de trabalho

A equipe da Divisão de Atenção à Saúde do Servidor vem 
trabalhando na implantação do Programa de Vigilância em 
Saúde do Trabalhador, a fim de fortalecer as ações de saúde e 
segurança no trabalho para os trabalhadores do Ministério da 
Saúde.

A ação encontra-se inserida no objetivo “Reduzir ou con-
trolar a ocorrência de doenças e agravos passíveis de pre-
venção e controle”. Está, ainda, inserida no Mapa Estratégico 
do Ministério da Saúde para 2020–2023, eixo “Aprendizagem 
e crescimento”, item “Desenvolver a gestão estratégica de 
pessoas”. Encontra-se, também, em consonância com o con-
junto de valores deste Ministério: Inovação, Comprometimen-
to, Empatia, Transparência, Ética, Eficiência e Efetividade, 
Sinergia e Sustentabilidade.
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Nesse sentido, em maio de 2020, foi publicada a Cartilha 
de Ergonomia – aspectos relacionados ao posto de trabalho, 
com orientações ergonômicas para ajuste de posto de traba-
lho, com abordagem de conceitos, riscos e a importância do 
fortalecimento muscular.
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Figura 3 – Avaliação ergonômica

É importante ressaltar que, nos meses de janeiro a março 
de 2020, foram realizadas ações educativas presenciais sobre 
ergonomia no trabalho. Quais sejam: 1 oficina sobre ergonomia 
do trabalho, 16 avaliações ergonômicas e 9 suportes técnicos 
para adequação da estação de trabalho.

Fonte: Avaliação de posto de trabalho realizada na Cogep, acervo da Coass.

Tendo em vista que um dos aspectos mais marcantes para 
os trabalhadores do Ministério da Saúde foi a alteração provisó-
ria do regime de trabalho, com possibilidade para o servidor rea-
lizar suas atividades remotamente, a Diass elaborou uma nova 
cartilha, denominada Guia de Orientações Ergonômicas para o 
Trabalho Remoto, com foco nesse público. Para dar suporte ao 
guia e ao processo de avaliações ergonômicas, também estão 
sendo produzidos vídeos demonstrativos a serem disponibiliza-
dos nas plataformas digitais do MS, e a estruturação de orienta-
ções personalizadas por meio de videoconferências.
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As unidades atendidas foram a Secretaria de Atenção 
Especializada em Saúde (Saes), a Secretaria-Executiva (SE), a 
Secretaria de Ciência Tecnologia e Insumos Estratégicos em 
Saúde (SCTIE) e a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS).

Figura 4 – Palestra: Ergonomia

Fonte: Ação de conscientização sobre ergonomia, acervo da Coass.

 ◆ Acompanhamento de saúde

Este processo tem por finalidade o atendimento dos tra-
balhadores nas demandas de apoio psicossocial no âmbito do 
Ministério da Saúde, em Brasília, com o objetivo de assegurar 
proteção à saúde, integridade física e moral, e o direito ao tra-
balho, bem como embasar tecnicamente as decisões da perícia 
oficial em saúde nas demandas cabíveis. O acompanhamento 
de saúde se dá por meio de escutas psicológicas, emissão de 
pareceres psicossociais e do trabalho da Equipe Multiprofis-
sional de Acompanhamento (EMA), a qual tem como foco os 
servidores na condição de pessoa com deficiência (PcD).
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A ação encontra-se inserida no objetivo “Reduzir ou con-
trolar a ocorrência de doenças e agravos passíveis de pre-
venção e controle”. Está, ainda, inserida no Mapa Estratégico 
do Ministério da Saúde para 2020–2023, eixo “Aprendizagem 
e crescimento”, item “Desenvolver a gestão estratégica de 
pessoas”; eixo “Processos internos”, item “Desenvolver a ges-
tão da informação e do conhecimento”. Encontra-se, tam-
bém, em consonância com o conjunto de valores deste Minis-
tério: Inovação, Comprometimento, Empatia, Transparência, 
Ética, Eficiência e Efetividade, Sinergia e Sustentabilidade.

Durante a pandemia, foram realizados dois atendimentos: 
um para avaliação psicossocial e um atendimento da Equipe 
Multiprofissional com PcD. Esses atendimentos foram readap-
tados para a modalidade de trabalho remoto, e realizados pre-
dominantemente por videoconferência.

 ◆ Estudos para implementação de exames periódicos 
aos servidores do Ministério da Saúde

A fim de ampliar os cuidados com o servidor, a Subsecre-
taria de Assuntos Administrativos (SAA) constituiu grupo de 
trabalho (GT) para buscar a melhor solução para ofertar exames 
periódicos a seus servidores. O grupo de trabalho foi constituí-
do e publicado na Portaria SAA n.º 748, de 22 de outubro de 
2020, com prazo de 120 dias para apresentação de resultados, 
podendo ser prorrogado por igual período.

A ação encontra-se inserida nos objetivos “Aperfeiçoar 
a gestão do SUS, visando à garantia do acesso a bens e 
serviços de saúde equitativos e de qualidade”; “Promover 
a ampliação e a resolutividade das ações e dos serviços 
da Atenção Primária, de forma integrada e planejada”; 
“Reduzir ou controlar a ocorrência de doenças e agravos 
passíveis de prevenção e controle”. Está, ainda, inserida no 
Mapa Estratégico do Ministério da Saúde para 2020–2023, eixo 
“Processos internos”, itens “Ampliar a Atenção Primária de 
forma integrada”; “Intensificar ações de vigilância em saú-
de”. Encontra-se, também, em consonância com o conjunto 
de Valores deste Ministério: Inovação, Comprometimento, 
Empatia, Transparência, Ética, Eficiência e Efetividade, Si-
nergia e Sustentabilidade.
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A realização dos exames médicos periódicos tem o poten-
cial de beneficiar em torno de 45.500 servidores do Ministério 
da Saúde em todo o País, entre ativos no órgão, superinten-
dências, distritos indígenas e cedidos ao SUS.

Com o desenvolvimento dos trabalhos, foram enumeradas 
algumas possibilidades, sendo as principais:

 ◆ Contratação direta.

 ◆ Parceria com a Central de Compras do Governo Federal.

 ◆ Convênios.

 ◆ Alteração de normas.

Os trabalhos em todas as vertentes continuam sendo de-
senvolvidos, tendo sido realizada, no dia 10 de dezembro de 
2020, reunião com a equipe da Central de Compras do Governo 
Federal, na qual foi apresentada a necessidade do Ministério 
da Saúde, bem como proposta de parceria para a contratação 
dos exames médicos periódicos por aquela unidade. Em sínte-
se, firmou-se o entendimento de que a demanda se caracteriza 
como uma necessidade transversal da Administração Pública.

Com isso, o Ministério da Saúde passaria a ser um dos ór-
gãos demandantes dos serviços. Contudo, as tratativas para 
o acordo encontram-se em negociação, carecendo de mais 
análises pelas partes.

Observação: o Grupo de Trabalho possui nove integran-
tes, conforme Portaria SAA n.º 748, publicada em 21 de outu-
bro de 2020. 

 ◆ Perícia Oficial em Saúde

A unidade Siass do Ministério da Saúde funciona na Divi-
são de Perícia Oficial em Saúde (Dipes) e realiza atendimento 
de todos os servidores lotados no MS, em Brasília, e daqueles 
servidores que se encontram na cidade e necessitam realizar 
perícia em trânsito. Além da realização de registros administra-
tivos de afastamentos, também são realizadas juntas oficiais 
em saúde, avaliações para concessão de benefícios, aposenta-
doria por invalidez, horário especial, readaptação, entre outros.
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A ação encontra-se inserida no objetivo “Reduzir ou con-
trolar a ocorrência de doenças e agravos passíveis de pre-
venção e controle”. Está, ainda, inserida no Mapa Estratégico 
do Ministério da Saúde para 2020–2023, eixo “Aprendizagem 
e crescimento”, item “Desenvolver a gestão estratégica de 
pessoas”; eixo “Processos internos”, item “Desenvolver a ges-
tão da informação e do conhecimento”. Encontra-se, tam-
bém, em consonância com o conjunto de valores deste Minis-
tério: Inovação, Comprometimento, Empatia, Transparência, 
Ética, Eficiência e Efetividade, Sinergia e Sustentabilidade.

O Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor 
também disponibiliza atendimento a cinco outros órgãos, por 
intermédio de acordos de cooperação técnica, com atendi-
mento de demandas periciais solicitadas por eles.

Faz-se importante esclarecer que, na medida da disponibi-
lidade da área, também são atendidos os servidores de outros 
órgãos não englobados nos acordos de cooperação técnica e 
que eventualmente solicitam apoio.

No ano de 2020, com a suspensão do atendimento pre-
sencial da Divisão de Perícia Oficial em Saúde, houve a neces-
sidade de dar continuidade no recebimento dos atestados de 
licenças para tratamento de saúde dos servidores, para que 
estes não ficassem prejudicados, bem como as solicitações de 
atendimentos via processos no Sistema Eletrônico de Infor-
mações (SEI). Para receber esses atestados e fazer os registros 
administrativos, a Divisão de Perícia Oficial em Saúde criou o 
endereço eletrônico atestadomsdf@saude.gov.br.

Por meio desse canal, foram recebidos aproximadamente 
1.400 atestados de licenças para tratamento de saúde, período 
compreendido entre 16 de março de 2020 a 10 de dezembro de 
2020. Desses, 307 foram lançados administrativamente e 733 
perícias singulares foram agendadas. Ainda em atendimento 
remoto, a Dipes recebeu cerca de 80 processos via SEI.

mailto:atestadomsdf@saude.gov.br
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Figura 5 – Licença saúde

Fonte: Siass.

Em setembro de 2020, foi criada a ferramenta digital Ates-
tado Web, ferramenta que, em síntese, possibilita que o servi-
dor encaminhe seus atestados pelo aplicativo. A ferramenta foi 
idealizada pelo Ministério da Economia e teve o Ministério da 
Saúde como um dos pilotos, por ser um dos maiores deman-
dantes do Siass.

Em dois meses de implantação, foram recebidos e analisa-
dos 62 atestados de licenças para tratamento de saúde.

A utilização da funcionalidade referente ao Atestado Web 
pode ser realizada via Serviço do Servidor (desktop), constante 
do Sistema de Gestão de Pessoas (Sigepe), ou pelo aplicativo 
Sigepe Mobile. O próprio servidor pode incluir, consultar, editar 
e excluir atestados pelo computador.

Outra evidência importante diz respeito aos tipos de Clas-
sificação Internacional de Doenças (CID) com maior prevalên-
cia no período da pandemia, quais sejam: CID F – transtornos 
mentais e comportamentais; M – transtornos articulares; B34 
– infecção por vírus de localização não especificada; J01 – sinu-
site aguda; C – neoplasia maligna; I10 – hipertensão essencial.
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2.3 Ações em andamento 
no Seami – informação 
complementar

Faz-se importante esclarecer que a prestação dos serviços 
finalísticos do Seami teve enorme impacto no ano de 2020, 
tendo em vista a Declaração Pública de Pandemia, em relação 
ao novo coronavírus covid-19, emitida pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), de 11 de março de 2020; assim como a 
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional, também emitida pela OMS, de 30 de janeiro 
de 2020. Com isso, a prestação dos serviços ao púbico foi sus-
pensa, mantendo-se ativos os processos administrativos e a 
gestão contratual.

A ação encontra-se inserida no objetivo “Aperfeiçoar a 
gestão do SUS, visando à garantia do acesso a bens e serviços 
de saúde equitativos e de qualidade”. Está, ainda, inserida no 
Mapa Estratégico do Ministério da Saúde para 2020–2023, eixo 
“Aprendizagem e crescimento”, item “Aprimorar a gestão 
orçamentária e financeira”; eixo “Processos internos”, itens 
“Aprimorar a governança e a integridade institucionais”; 
“Qualificar o trabalho e os profissionais em saúde”. Encontra-
-se, também, em consonância com o conjunto de valores deste 
Ministério, em especial aos itens: Inovação, Comprometimen-
to, Transparência, Ética, Eficiência e Efetividade, Sinergia e 
Sustentabilidade.

Diante do cenário excepcional, a equipe do Seami dedi-
cou-se ao aperfeiçoamento do seu modelo de gestão, reor-
ganizando seu formato de atuação, ação que será detalhada 
no decorrer deste relatório, ao passo que implementou ações 
necessárias na gestão contratual, visando à proteção da Admi-
nistração Pública e à economia de recursos.

 ◆ Gestão de contratos: ação ligada ao Seami

Tendo em vista a suspensão das atividades finalísticas, 
mencionadas anteriormente, a equipe de gestão do Seami 
suspendeu o pagamento mensal do contrato de prestação de 
serviços de mão de obra, com base em orientações legais e 
parecer emitido pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério 
da Saúde.
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Outra ação relacionada à gestão contratual iniciada no 
ano de 2020 diz respeito ao início do processo de contratação 
dos serviços de fornecimento de alimentação para as crianças 
dependentes dos servidores deste Ministério, matriculadas 
regularmente na unidade. O processo encontra-se instruído 
e encaminhado às instâncias competentes. O contrato visa 
substituir o vigente, que vencerá no primeiro semestre de 2021, 
representando uma ação tempestiva, em acordo com os pla-
nejamentos realizados.

 ◆ Modernização para atuação da unidade – 
reorganização: ação ligada ao Seami

Para uma melhor atuação da unidade, a Coass e a equipe 
de gestão do Seami elaboraram um novo modelo de atuação, 
separando as atividades de cunho pedagógico das atividades 
de gestão contratual.

Com o objetivo de modernizar os processos de trabalho 
da unidade, as atividades pedagógicas e os assuntos relacio-
nados aos dependentes e aos pais servidores continuam sob a 
responsabilidade da chefia da unidade, ao passo que, para os 
demais assuntos, foram incrementadas duas novas unidades 
de atuação, quais sejam: a Unidade de Gestão Contratual e a 
Unidade de Gestão Administrativa.

A reengenharia de atuação teve como foco a modificação 
da regra de negócio interno, utilizando-se de cargos e funções 
já existentes na Coordenação, sem a necessidade de modifica-
ção da estrutura formal legal, conforme modelos que seguem:

Figura 6 – Organograma de atuação anterior no 
Seami – regra de negócio anterior

Seami
(Chefia da Unidade)

Anteriormente a chefia atuava em todas as atividades:
– Nomeado como gestor dos contratos.
– Demandas de pais e dependentes.
– Suporte à pedagogia e assuntos administrativos.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 7 – Organograma de atuação implementado no 
Seami – regra de negócio atual

Seami
(Chefia da Unidade)

Passa a atuar nas estratégias da unidade, 
diálogos com pais e dependentes

Gestão Contratual
Unidade de atuação 

(Gestão, Execução e Fiscalização
de Contratos )

Gestão Administrativa
Unidade de atuação

(Suporte à área Pedagógica e
Administrativa da Unidade)

Fonte: Elaborado pelos autores.

Fonte: Acervo da Coass, 14 de dezembro de 2020 (retirada de banheiros nas salas).

 ◆ Readequação dos espaços estruturais do 
Seami para retorno das atividades presenciais 
com as crianças: ação ligada ao Seami

Para que o Seami possa realizar suas atividades presenciais, 
foi dado início ao procedimento de readequação dos espaços 
físicos, com a retirada de banheiros e com pequenas modifica-
ções realizadas na unidade, durante a situação de emergência 
de pandemia pela covid-19.

Figura 8 – Readequação estrutural do Seami (1)
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Com isso, iniciaram-se as medidas para recompor os es-
paços, utilizando-se de processo formal que deu início aos 
trabalhos pelas equipes de manutenção e obras contratadas 
por este Ministério.

Figura 9 – Readequação estrutural do Seami (2)

Fonte: Acervo da Coass, 14 de dezembro de 2020 (retirada de banheiros e salas).

 ◆ Divulgação de livreto aos pais

Para apoiar as crianças e os pais que permanecem em casa 
devido à pandemia, foi desenvolvido o Projeto Seami em Casa, 
com o objetivo de levar, em formato digital, um pouco das ati-
vidades que são desenvolvidas presencialmente no berçário. O 
livreto foi elaborado com os objetivos de estreitar o contato do 
serviço com as famílias e dar suporte pedagógico, com foco em 
informação, diversão e conscientização para temas relevantes 
na primeira infância.

A ação encontra-se inserida no objetivo “Aperfeiçoar a 
gestão do SUS, visando à garantia do acesso a bens e ser-
viços de saúde equitativos e de qualidade”; “Promover a 
ampliação e a resolutividade das ações e dos serviços da 
Atenção Primária, de forma integrada e planejada”. Está, ain-
da, inserida no Mapa Estratégico do Ministério da Saúde para 
2020–2023, eixo “Aprendizagem e crescimento”, item “De-
senvolver a gestão estratégica de pessoas”; eixo “Processos 
internos”, itens “Qualificar o trabalho e os profissionais em 
saúde”; “Ampliar a Atenção Primária de forma integrada”. 
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Encontra-se, também, em consonância com o conjunto de va-
lores deste Ministério: Inovação, Comprometimento, Empa-
tia, Transparência, Ética, Eficiência e Efetividade, Sinergia e 
Sustentabilidade.

Como parte do conteúdo, concebido com foco no desen-
volvimento da criança, inclui-se a Contação de História, com sua 
importância, técnicas experimentadas e sugestões de leituras.

Nutrição infantil com dicas de receitas saudáveis e modo 
de preparo.
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E, ainda, alerta sobre as causas dos principais acidentes 
ocorridos na infância e como evitá-los.

 ◆ Movimentação interna de servidores

A ação tem o objetivo de realizar o processo de movimenta-
ção interna no Ministério da Saúde, utilizando-se a compatibili-
zação dos perfis profissionais às necessidades das áreas, a fim 
de maximizar a compatibilidade entre objetivos institucionais 
e pessoais, tendo-se, como escopo de atuação, as movimen-
tações a pedido, realizadas entre as unidades organizacionais 
localizadas em Brasília.

Além disso, encontra-se inserida no objetivo “Aperfeiçoar a 
gestão do SUS, visando à garantia do acesso a bens e serviços 
de saúde equitativos e de qualidade”. Está, ainda, inserida no 
Mapa Estratégico do Ministério da Saúde para 2020-2023, eixo 
“Aprendizagem e crescimento”, item “Desenvolver a gestão 
estratégica de pessoas”. Encontra-se, também, em conso-
nância com o conjunto de valores deste Ministério: Inovação, 
Comprometimento, Empatia, Transparência, Ética, Eficiência 
e Efetividade, Sinergia e Sustentabilidade.

No período de janeiro a novembro de 2020, foram realizadas 
274 movimentações, sendo 240 entre secretarias distintas ou 
mesma unidade e 34 lotações de servidores que foram coloca-
dos à disposição da área de Gestão de Pessoas deste Ministério.

No período da pandemia, o Sarel precisou se reinventar 
para atender aos servidores colocados à disposição. Uma nova 
forma de trabalho foi desenvolvida e o levantamento de perfil, 
que antes era realizado em entrevista com a equipe de forma 
presencial, passou a ser de forma remota via Teams.
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Após o levantamento de perfil, os servidores foram direcio-
nados para entrevistas com as chefias das áreas de compatibi-
lidade. Em algumas situações, as entrevistas foram realizadas 
de forma remota via Teams. Nesse caso, gestores e servidores 
adaptaram-se ao novo modelo, e assim foi possível continuar 
atendendo às necessidades do nosso público-alvo dentro do 
Ministério da Saúde.

 ◆ Projeto Espaços de Diálogo entre os Trabalhadores do 
Ministério da Saúde – Partilhar Ideias e Inspirar Pessoas

A ação tem o objetivo de acolher os trabalhadores, em prol 
de uma melhor comunicação e gerenciamento dos conflitos, 
reconhecida também na prevenção do assédio no ambiente 
laboral, assim como nas intervenções em habilidades sociais e 
do trabalho, a fim de reconhecer e valorizar os saberes prévios 
dos trabalhadores do MS e os conhecimentos e as soluções por 
eles construídos. Em outubro de 2020, o serviço desenvolveu o 
Projeto Espaços de Diálogo entre os Trabalhadores do Ministé-
rio da Saúde – Partilhar Ideias e Inspirar Pessoas.

Um dos diferenciais desse projeto, desenvolvido no mês 
do servidor, foi colocar o trabalhador como protagonista nos 
processos de ensino-aprendizagem, apto a propor inovações 
e soluções.

Os encontros foram realizados em sala virtual, via plata-
forma Teams, nos quais discutiram-se vídeos criados pelos 
servidores do MS, sobre estratégias para otimizar as relações 
de trabalho.

O link para participar das salas temáticas virtuais foi dis-
ponibilizado no IntegraMS horas antes do início da atividade. 
Em cada sala, foi apresentado um vídeo, e o mediador abria o 
espaço para o diálogo e a discussão sobre o tema. O encontro 
tinha duração de 30 minutos. Os encontros foram mediados 
pela equipe do Sarel.

Contou-se com a parceria da Coordenação-Geral de Do-
cumentação e Informação (CGDI) para a produção de carta-
zes e vídeos de divulgação do projeto, além da confecção de 
50 mouse pads, que foram distribuídos entre os participantes 
do projeto.
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Figura 10 – Projeto: Partilhar Ideias e Inspirar Pessoas

Fonte: IntegraMS.

 ◆ Ações de promoção à saúde

O Serviço de Promoção da Saúde tem realizado suas ati-
vidades de forma presencial e remota, enfrentando o desafio 
de adaptação e apropriação de novas ferramentas virtuais para 
execução de atividades antes exclusivamente presenciais.
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Fonte: IntegraMS.

Para mobilizar os trabalhadores do Ministério da Saúde e 
desenvolver estratégias voltadas à promoção da saúde, o Se-
pros iniciou uma série de ações utilizando o ambiente virtual 
para divulgação de informações, propostas de atividades e 
dicas de saúde, com a disseminação de informações diárias, 
alternando conteúdos para produzir o diálogo saudável com os 
trabalhadores, favorecendo a promoção de hábitos saudáveis 
durante o trabalho presencial e remoto.

Figura 11 – Promoção de hábitos saudáveis

Os temas escolhidos fazem parte do conjunto de eixos 
prioritários da Política Nacional de Promoção da Saúde e são 
desenvolvidos no contexto da saúde do trabalhador, buscan-
do contribuir com a saúde integral e a melhoria da qualida-
de de vida no trabalho, com informações úteis para a saúde, 
favorecendo a cooperação mútua por meio da utilização de 
ferramentas virtuais como IntegraMS, Teams e WhatsApp.

Essas ações tiveram como público 1.125 participantes no 
Espaço de Trabalho de Promoção da Saúde e 342 participantes 
nos grupos de WhatsApp.
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Figura 12 – Ações virtuais de Promoção da Saúde

Trabalhadores Participantes de Ações Virtuais

WhatsApp: 342

Espaço de Promoção  
da Saúde: 1.125

0 200 400 600 800 1.000 1.200 

Fonte: Dados do Serviço de Promoção da Saúde.

Fonte: Dados do Serviço de Promoção da Saúde.

Foram realizadas 23 postagens no IntegraMS a respeito de 
saúde geral; 33 a respeito de atividade física; 26 a respeito de 
alimentação saudável; 2 a respeito de cultura e saúde; 4 a res-
peito de zumba; e 11 a respeito de ginástica laboral, totalizando 
99 postagens.

Figura 13 – Divulgação de informações de saúde

Saúde Geral: 23

Cultura & Saúde: 2

Atividade Física: 33

Zumba: 4

Alimentação Saúdável: 26

Ginástica Laboral: 11

Postagens IntegraMS
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 ◆ Formação em serviço

A formação em serviço foi o maior desafio e também re-
presentou a maior inovação, já que a supervisão de estagiários 
foi redesenhada para o modelo remoto, preservando a capaci-
tação dos estagiários de educação física que se apropriaram 
de novos conteúdos, produzindo materiais por meio de orien-
tações individuais e coletivas através de reuniões virtuais.

Figura 14 – Formação em serviço: supervisão de estagiários

Fonte: Material produzido na ação Formação em Serviço, ligada ao Sepros.

Os estagiários que antes, com o atendimento presencial, 
tinham possibilidades de aprendizado e vivências, por meio 
da observação e da prática, com supervisão, passaram para o 
modelo remoto. Isso foi possível com o uso das tecnologias e 
acrescentou um rol maior de aprendizagem ao currículo de 
cada um. Com essa nova forma de atendimento aos trabalha-
dores, esses estagiários se apropriaram de novos conteúdos e 
passaram a produzir materiais por intermédio de orientações 
individuais e coletivas em reuniões virtuais.
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Fonte: Espaço Promoção da Saúde, IntegraMS: https://integrams.saude.gov.br/internal/#/works-
paces/1635.

Como resultado das atividades remotas de estágio, foram 
produzidos materiais de orientação de saúde nos seguintes as-
suntos: covid-19, Aedes aegypti, exercício físico, hidratação, ativi-
dade física, Práticas Integrativas e Complementares (PIC), rese-
nha/artigo científico, e-books e vídeos. Esse material está sendo 
utilizado no ambiente virtual para divulgação de informações, 
propostas de atividades e dicas de saúde para os trabalhadores 
do MS.

A seguir, está o relatório de atividades remotas de estágio:

Tabela 2 – Atividades remotas de estágio

Orientações de Saúde Elaboradas pelos Estagiários

Covid-19 Aedes 
aegypti

Exercício 
físico Hidratação Atividade 

física Vídeos Pics
Resenha 
de artigo 
científico

E-books Total

78 65 387 58 162 41 114 196 40 1.141

Fonte: Dados do Serviço de Promoção da Saúde.

Exemplo de material on-line produzido pelos estagiários e 
postado no Espaço Promoção da Saúde, no IntegraMS:

Figura 15 – Formação em serviço: supervisão de  
estagiários – videoaulas
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3 CONSIDERAÇÕES 
FINAIS

Gerenciar pessoas em uma perspectiva estratégica impli-
ca reconhecer a organização como um sistema social em per-
manente interação com seu contexto – tempo e espaço. Essa 
percepção de interdependência é, rigorosamente, agregadora 
dos demais atributos e coerente com a noção de todo a que o 
conceito de estratégia remete.

O desenvolvimento de novas práticas de gestão de pes-
soas tem como objetivo promover a eficiência e a transparên-
cia dos gastos com pessoal e a melhoria do seu desempenho 
para a atuação mais efetiva do setor público. Para tanto, deve 
ser operada uma mudança cultural e institucional, na qual a 
gestão de pessoas seja vista como responsabilidade de todos 
os gestores da organização e que as unidades de recursos hu-
manos passem a atuar não somente com foco no controle de 
pessoal e em procedimentos administrativos, mas com capa-
cidade de desenvolver processos focados em resultados e de 
fornecer o suporte necessário para que a organização possa 
alinhar o perfil e as competências dos servidores às estratégias 
organizacionais e aos objetivos de governo.

Pretendeu-se, aqui, apresentar as principais ações realiza-
das na Coass em 2020. Mesmo sendo um ano atípico em de-
corrência da pandemia, houve avanços na área e oportunidade 
de qualificação e ressignificação de processos de trabalho.
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