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RESUMO 

 

A crise contínua do Estado e do seu papel tem como resposta, na maioria dos países, reformas que 

incidem nos recursos dirigidos às políticas sociais. A Reforma de Estado no Brasil teve grandes 

repercussões no âmbito do Sistema Único de Saúde, principalmente pela adoção de lógicas privadas 

na gestão, repercutindo nos vínculos empregatícios e nas condições de trabalho e gerando processos 

de desgaste dos trabalhadores, que levam ao sofrimento mental. Fatores psicossociais são 

reconhecidamente importantes tanto na causalidade como na prevenção de doenças psicossomáticas 

e na promoção da saúde no trabalho. Este estudo descreve e analisa os tipos de afastamento dos 

trabalhadores do SUS em Guarulhos, por agravos diagnosticados como transtornos mentais, no ano 

de 2011, em cinco categorias profissionais e analisa as percepções de gestores, dirigentes sindicais e 

controle social sobre a vinculação das condições de trabalho com a ocorrência de sofrimento 

mental. Trata-se de um estudo de natureza quanti-qualitativa. O levantamento de dados extensivos 

dos afastamentos foram disponibilizados pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 

em Medicina do Trabalho – SESMT e as percepções de figuras chaves foram apreendidas por meio 

de entrevistas semiestruturadas. Os resultados indicaram que, não obstante o reconhecimento da 

relevância do sofrimento mental por parte dos entrevistados, evidencia-se a fragilidade dos 

dispositivos de acompanhamento da saúde dos trabalhadores e os obstáculos para que se realizem a 

democratização das relações de trabalho. Do total das ocorrências, cerca de 85 % são de menos de 

15 dias. Os afastamentos dos auxiliares de enfermagem suplantam os de todas as outras categorias, 

sendo pouco mais da metade das ocorrências (51, 2%). Em seguida, encontram-se os agentes 

comunitários de saúde e os atendentes SUS com maior número de afastamentos.  O número mais 

elevado de afastamentos procede dos serviços de Atenção Básica, seguidos pela Atenção 

Hospitalar.  

 

Palavras-Chave: Afastamento; Saúde do Trabalhador; Gestão do Trabalho; Repercussões 

Psicossociais.  
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Coneglian RC. Mental suffering as a sentinel: possibilities for the construction of an 

observatory on psychosocial suffering  in a Brazilian public health system municipal management.  

[Dissertação de Mestrado]. São Paulo: Universidade Federal de São Paulo; 2013. 

 

ABSTRACT 

 

The continuous State crisis and its role have as response, in most countries, reforms which mainly 

affect resources designated to social programs. The State reform in Brazil has had great 

repercussion on Brazil Unified Health System (SUS) scope, mainly by the adoption of private 

logics on management which result negatively on employment linkages and working conditions 

generating workers burn out psychic suffering. Psychosocial factors are recognizably as important 

on causality as on psychosomatic diseases prevention and on labor health promotion. This research 

describes and analyses the withdraw kinds for worsen absenteeism diagnosed as mental disorders 

on SUS workers in Guarulhos during 2011 in five professional categories and its perception on 

managers, union leaders and social control on working conditions under mental suffering. This 

research is quality and quantity wise. The data extensive measuring on withdraws has been 

presented by Specialized Safety Engineering and Occupational Medicine (SESMT) and the key-

figures perceptions have been raised through semi-structured interviews. The results indicated that 

from a total of 353 occurrences in 2011, approximately 85% are less than 15 days. The nursing 

assistants absenteeism are larger than the others categories, with slightly more than half of cases 

(51,2%). After that there are the community health workers and SUS attendants with the largest 

number of absenteeism. The highest number of absenteeism proceeds of primary care services, 

followed by Hospital Care. In the region IV the highlight goes to the prevalence of 16.7 % of 

absenteeism among the family care physicians. Regarding the interviews, the evidence is that there 

are obstacles for labor relation democratization, the relevance of the mental suffering of the servers 

and the fragility of devices for monitoring the workers health.  

 

Key-Works: Sick Leave; Workers Health; Work Management; Repercussions Psychosocial.
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1 - INTRODUÇÃO 

Com a crise global do capitalismo nos anos 70, recrudesceu o debate questionando o Estado 

de Bem Estar Social, reacendendo críticas que surgiram logo após a Segunda Guerra Mundial, na 

região da Europa e da América do Norte, voltadas a afrouxar os mecanismos de controle do Estado 

perante o mercado. Nesta crise do capital o neoliberalismo conquistou seu espaço, preservando 

diferenças em relação ao liberalismo clássico e tornando-se hegemônico enquanto ideologia 

(ANDERSON, 1995).  

Instaurou-se progressivamente um quadro crítico acentuando mutações intensas nas áreas 

políticas, sociais, econômicas e ideológicas, com fortes repercussões no ideário, na subjetividade e 

nos valores constitutivos da classe-que-vive-do-trabalho. O trabalho sofreu modificações em sua 

estrutura, cujo elemento mais visível é seu desenho multifacetado, segundo a lógica taylorista. Um 

terço da força de trabalho mundial convive na atualidade com trabalhos parciais, precários, 

temporários ou o desemprego (ANTUNES, 1999; 2007). 

Na contramão dessa onda de redução das políticas sociais operadas pelo Estado, no Brasil 

em 1988 era promulgada a Constituição Federal que afirmava direitos sociais e trabalhistas de modo 

inédito no país (BRASIL, 1988). Estabeleceram-se as bases legais do direito à saúde e de um 

sistema universal, igualitário e integral de atenção à saúde. 

A Constituição Federal de 1988 foi, sem dúvida, um marco na história da democracia 

brasileira, em particular no que diz respeito aos direitos sociais. A partir daí, no caso da 

saúde, contava-se com um marco legal que desenhava o organograma institucional do 

sistema de saúde brasileiro, com seus princípios e diretrizes, e que viria a ser construído a 

partir de então (COHN, 2009, p.1614). 
 

Não obstante, já na década seguinte, sob o governo de Fernando Henrique Cardoso 

prossegue de forma mais estruturada a reversão do ideário político e econômico, já iniciado sob o 

governo anterior, de Fernando Collor de Mello, visando implementar as medidas preconizadas pelos 

autores neoliberais. No setor privado acentuaram-se as perdas trabalhistas, geradora de perdas de 

direitos. O extinto Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado - MARE pôs em 
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prática, na década de 90, um novo papel para o Estado contemporâneo, que deveria ser mais 

flexível, menos burocrático e voltar-se prioritariamente para o controle dos resultados ao invés do 

controle dos procedimentos (BRESSER-PEREIRA, 1997). Na prática, tais políticas favoreceram 

uma gestão voltada às terceirizações, à flexibilização e ao produtivismo.  

Assim, as normas de licitação e contratação de pessoal, por exemplo, poderiam ser 

“flexibilizadas”, desde que os resultados deste ou daquele órgão público fossem satisfatórios. Como 

decorrência a essa tendência, assistiu-se à precarização do trabalho – vínculos e contratos precários 

e à retirada de direitos dos trabalhadores. 

No âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, houve uma inversão da disposição Lei 

Federal 8080/90, que preconizava o caráter complementar da iniciativa privada. Tendo como 

herança do antigo INPS e do INAMPS uma grande dependência da iniciativa privada do setor 

público, o sistema público de saúde continua atuando segundo a lógica da oferta de serviços e não 

pelas necessidades e demanda da população. Vale ressaltar ainda o insuficiente serviço de controle e 

avaliação pelo Estado das instituições privadas prestadoras de serviços para o SUS.  

Não há como desconhecer, no interior do aparelho de Estado, e em particular na área da 

saúde, uma segunda onda de privatização da saúde que diz respeito à transposição da lógica 

privada de mercado para a gestão do setor público de serviços de saúde, confrontado com 

uma baixa capacidade de regulação do Estado, tanto do setor privado, o que vem sendo 

comprovado durante toda a década atual, como do setor público, um de nossos déficits 

históricos mais antigos e mais resistentes a mudanças dada a herança patrimonialista do 

Estado brasileiro (COHN, 2011, p. 249). 
 

Como dito anteriormente, houve grande impacto das políticas neoliberais sobre a 

organização do trabalho, que é no âmbito deste projeto, entendida como uma relação socialmente 

construída, cujas repercussões se fazem em várias dimensões (física, intelectual e psíquica) da vida. 

Deste modo, certas doenças podem estar relacionadas ao impacto e efeitos que as atividades 

do trabalho desencadeiam, conforme análise de vários autores desenvolvidas mais adiante. 

(BLANCH, 2011; SELIGMANN-SILVA, 2011)  
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Para Nogueira (1991) o processo de trabalho em saúde envolve três aspectos de fundamental 

importância na busca de um trabalho eficaz - o processo de trabalho em geral, a assistência a saúde e 

as relações interpessoais. Este serviço diferencia-se dos demais por se realizar sobre pessoas, em que 

o usuário é parte deste processo. “Há outra particularidade do trabalho em saúde que deve ser 

sublinhada: a integração entre seus aspectos intelectual e manual” (p. 183). 

Diante de um quadro de saúde da população bastante complexo e que exige respostas 

efetivas do setor saúde, medidas como a precarização das relações de trabalho dos 

profissionais de saúde agravam e fragilizam a gestão do trabalho no setor. É relevante 

pensar nas condições concretas existentes no trabalho cotidiano dos profissionais de saúde 

enquanto possibilidade de produção de conceitos, criação de modelos de atenção à saúde 

que abranjam as diversidades e desigualdades existentes nas condições de vida e situação 

de vida da população (MERHY, 2006). 

 

No âmbito do SUS, foram introduzidas desde a década de 90, formas de gestão em 

conformidade com a flexibilização e a privatização preconizadas pela Reforma de Estado: as 

contratações dos trabalhadores passaram em grande escala a serem realizadas por entidades do 

chamado terceiro setor, via a transferência de recursos financeiros públicos. Além disto, foram 

editadas leis no nível federal, estadual e municipal, no caso da capital de São Paulo, autorizando a 

gestão de serviços de saúde por entidades privadas de fins não lucrativos qualificadas pelos 

governantes como Organizações Sociais - OS (BRASIL, 1998, SÃO PAULO, 1998 e SÃO 

PAULO, 2006) ou como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP 

(BRASIL, 1999a). 

O grau de fragilização dos vínculos trabalhistas no SUS cresceu a tal ponto que em 2005 o 

Ministério da Saúde, no documento Princípios e Diretrizes para a Gestão do Trabalho no SUS 

(NOB/RH–SUS, 2005), propôs uma gestão de qualidade, destacando aspectos como a valorização 

do trabalho no SUS e a priorização da criação de vínculos dos trabalhadores com a população 

objetivando a efetividade das políticas públicas. 

Em 2006, ao formular as responsabilidades sanitárias inscritas no Pacto de Gestão, 

componente do Pacto pela Saúde, houve preocupação em reafirmar o compromisso das três 

esferas de governo com o estabelecimento de uma política de recursos humanos como um dos 
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eixos estruturantes da construção do SUS, sendo enfatizada a busca da valorização do trabalho e 

dos trabalhadores da saúde, bem como o tratamento dos conflitos e a humanização das relações de 

trabalho (BRASIL, 2006).  

Este contexto de colonização do setor público pela lógica privada e de evidências sobre a 

intensificação do sofrimento no trabalho sinaliza para a necessidade de estudos que investiguem as 

repercussões das assim denominadas novas formas de gestão sobre a força de trabalho no âmbito do 

Estado.  

Há artigos que mostram uma relação entre determinadas modalidades de gestão e a saúde 

dos trabalhadores, como o estudo multicêntrico de Blanch e cols. (2007) que explora distintos 

aspectos da subjetividade do trabalhador nas universidades e hospitais sob o novo paradigma 

empresarial. 

A inclusão dos transtornos mentais na lista de agravos relacionados ao trabalho foi 

confirmada pela publicação da portaria 1339, do Ministério da Saúde, em 1999, a qual instituiu a 

lista de doenças relacionadas ao trabalho a ser adotada como referência dos agravos originados no 

processo de trabalho no Sistema Único de Saúde, para uso clínico e epidemiológico, dentro as quais 

se incluem os transtornos mentais (BRASIL, 1999b). 

O reconhecimento da relevância do sofrimento mental
1
, expresso, tanto na literatura 

científica que trata do tema, quanto pelos registros oficiais dos transtornos mentais vinculados ao 

trabalho, justifica este estudo, que se insere em projeto de pesquisa firmado entre as Secretarias 

Municipais de Saúde de Guarulhos e Embu das Artes e a Universidade Federal de São Paulo, 

aprovado e financiado pela FAPESP (processo nº. 11/50609-6) com o titulo “Gestão do trabalho em 

saúde em dois sistemas municipais do Estado de São Paulo: implicações operacionais e 

                                                           
1 Em conformidade com o Campo da Saúde Mental e Atenção Psicossocial, optou-se nesse estudo por utilizar a 

palavra sofrimento mental, “pois a ideia de sentimento nos remete a pensar em um sujeito que sofre, em uma 

experiência vivida de um sujeito” (AMARANTES, 2011). No entanto, a palavra transtorno mental aparece inúmeras 

vezes, já que o Ministério da Saúde adota esta nomenclatura em seus documentos. 
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psicossociais para uma política de pessoal”, sob a coordenação do prof. Dr. Francisco Lacaz e 

aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de São Paulo.  

Tendo como base a pesquisa “guarda-chuva”, nesta investigação efetuou-se um recorte, cujo 

foco, os afastamentos por transtornos mentais de algumas categorias profissionais de trabalhadores 

do SUS em Guarulhos, aponta para a perspectiva de construção de um observatório de 

acompanhamento das repercussões psicossociais do sofrimento no trabalho.  
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2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 - NEOLIBERALISMO E REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA 

As características do modo de produção capitalista encontraram no neoliberalismo sentido 

novo à gestão do trabalho, com reforço à disciplina “em favor dos detentores dos capitais (credores 

e acionistas) e à livre circulação das mercadorias e dos capitais, quer dizer, globalização do terreno 

de caça do capital internacional” (DUMÉNIL, 2005, p.01). 

Nas palavras de Antunes: 

Como resposta à sua própria crise, iniciou-se um processo de reorganização do capital e de 

seu sistema ideológico e político de dominação, cujos contornos mais evidentes foram o 

advento do neoliberalismo, com a privatização do Estado, a desregulamentação dos direitos 

do trabalho e a desmontagem do setor produtivo estatal, da qual a era Tchatcher-Reagan foi 

a expressão mais forte; a isso se seguiu também um intenso processo de reestruturação da 

produção e do trabalho, com vistas a dotar o capital do instrumental necessário para tentar 

repor os patamares de expansão anteriores (1999, p.33). 

 

Em busca desta reorganização novas políticas econômicas foram formuladas, com destaque 

para o ajuste fiscal, para as políticas macroeconômicas restritivas – na tentativa de baixar a inflação 

– e para a abertura financeira e comercial. Presenciou-se o aumento do desemprego e da 

desigualdade na distribuição da riqueza, bem como mudanças tecnológicas e organizacionais que 

ficaram conhecidas como reestruturação produtiva, as quais forçaram os trabalhadores a se 

ajustarem à nova ordem, o que explica o processo de flexibilização que “contou, muitas vezes, com 

a anuência dos trabalhadores e de suas organizações, como estratégia defensiva para a manutenção 

do emprego” (KREIN, 2007, p. 290). 

Para Duménil (2005) a America Latina tem destaque no mundo neoliberal por quatro razões: 

1. foram os primeiros países vítimas da desaceleração do crescimento e das sucessivas 

recessões por causa da livre circulação de capital, conjuntamente com a desindustrialização 

ou a substituição de parte da indústria nacional pela concorrência desleal das indústrias 

maquiladoras e a dívida externa impagável com a alta dos juros; 
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2. integração das classes dominantes de cada país ao seio do imperialismo por aplicarem seus 

capitais nos países do centro, prioritariamente nos EUA. Este fenômeno ficou conhecido 

como “fuga de capitais”; 

3. hegemonia do sistema imperialista dos EUA, capaz de acompanhar as transformações do 

capitalismo e explorar os menos avançados por meio da abertura das fronteiras comerciais 

entre países com níveis de desenvolvimento muito desiguais, ou através dos métodos de 

corrupção, subversão e guerra; 

4. o  peso da história de lutas e resistências das classes dominadas  dos países latino-

americanos.  

A partir da crise dos anos 70, a regulação do trabalho sofreu perdas significativas, como a 

desproteção social, notada na desregulamentação dos direitos trabalhistas e na flexibilização das 

relações de trabalho. “A reorganização econômica e política fortaleceu as alternativas que 

ampliavam a liberdade de o empregador ou o “mercado” ajustarem as formas de contratação, a 

remuneração e a utilização do tempo de trabalho” (KREIN, 2007, p.290). 

 Galvão (2003) apresenta a reforma trabalhista realizada no Brasil entre 1999 e 2002. 

Voltada ao interesse do capital, é fruto dos políticos e teóricos neoliberais, os quais defendem a 

redução na regulamentação dos direitos dos trabalhadores em prol da produtividade, da 

competitividade e da redução do desemprego.  

Frise-se que desregulamentar significa uma menor intervenção do Estado, já que a lei é 

muito perigosa ao livre jogo das forças de mercado; consideram o contrato entre o capital e 

trabalhador o instrumento mais adequado. Nesse sentido, “a abstenção da lei também é uma forma 

de intervenção estatal, que deixa aos „atores‟ a função de encontrar seu ponto de „equilíbrio‟” 

(Galvão, 2003. p. 02).  

Este processo em que o Estado privilegia o capital ficou conhecido como 

desregulamentação, que para a autora é o que torna o direito do trabalho “flexível”, tão comentado 
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como flexibilização – os contratantes conseguem fazer com que os trabalhadores aceitem a redução 

de seus direitos. Pode ser viabilizado tanto pela negociação coletiva (sindicatos) quanto pela lei. O 

interessante para o capital é que haja regras menos legais e mais negociadas, já que a agilidade é 

imprescindível à economia liberal (Galvão, 2003).  

As formas de contratação flexível no Brasil foram ampliadas nos últimos anos, resultado de 

mudanças legislativas e da dinâmica do mercado de trabalho a favor do empregador. São destaques 

como novas modalidades:  

terceirização, sub-contratação, pessoa jurídica (PJ), cooperativa, sócio, parceria, consórcio 

de empregadores, autônomo, contratação por prazo determinado, estágio, contrato parcial, 

contrato de experiência, contrato por obra certa, contrato de safra, empreitada, contrato 

temporário, moto-boy, caminhoneiro autônomo, integrado, trabalhador avulso, trabalho em 

domicílio, tele-trabalho, consultoria, façonismo e free lance (KREIM, 2007, p. 107). 

 

2.2 - SIGNIFICADOS E SENTIDOS DO TRABALHO 

Trabalho é o resultado de um processo complexo, no qual interagem os modos de produção 

da vida material e as formas de viver, construir e gerir a existência social e cultural. A investigação 

e intervenção sobre o campo dos fenômenos e processos de trabalho se debruçam sob duas 

dimensões: perspectiva disciplinar e nível de análise, ou seja, cada apreciação varia de acordo com 

determinados paradigmas, modelos teórico-metodológicos e técnicos, no âmbito individual ou 

macro (passando por grupos e organizações) (BLANCH, 2012). O trabalho é um fenômeno 

multifacetado:  

Nos referimos al trabajo como una actividad o una tarea (estoy trabajando duro), como una 

situación ocupacional (He encontrado un trabajo), como un ambiente o contexto físico 

(trabajo al aire libre, puesto de trabajo), como una técnica o método de producción 

(trabajo artesanal, trabajo a destajo), como un significado subjetivo (tengo derecho a 

trabajar), como una actitud o creencia (es bueno trabajar), como un resultado (he hecho un 

buen trabajo), como un valor (el trabajo es lo más importante en mi vida), como 

estructuración temporal (es hora de trabajar), como símbolo social y cultural (posee un 

buen trabajo, los japoneses son trabajadores), como coste o esfuerzo (ha supuesto mucho 

trabajo), como intercambio social y económico (lo ha recibido a cambio de su trabajo, vive 

de su trabajo), como ética (el trabajo redime). (PEIRÓ y PRIETO, 1996. Vol.1, p. 16). 

 

Estudado pelo viés do indivíduo, o comportamento humano no entorno do trabalho torna-se 

o alvo, bem como os mecanismos e processos jurídicos, pedagógicos, psicológicos e biológicos que 
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facilitam, possibilitam, limitam ou o condicionam. Portanto, buscam-se entender as necessidades e 

recursos do indivíduo ao interagir com seu ambiente de trabalho, seus direitos e deveres, valores, 

atitudes, crenças, leis, motivos, expectativas, anseios, cognições e emoções provenientes do 

trabalho, bem como as implicações saudáveis ou patológicas do mesmo. No pólo societal, a análise 

volta-se para a gênesis e o desenvolvimento histórico das estruturas e processos sociais do trabalho, 

as tensões, crises e conflitos que emergem neste âmbito, assim como as estratégias empregadas para 

a resolução dos mesmos (BLANCH, 2012).  

Este mesmo autor sugere que os estudos sejam norteados pela classificação da “divisão 

social do trabalho”, a qual dispõe os indivíduos por categorias sociais segundo as funções que 

cumprem no trabalho. Considera que esta conceituação possibilita visualizar as desigualdades 

existentes em uma instituição.  

Estudiosos consideram como “condições de trabalho” todas as circunstâncias e 

características ecológicas, materiais, técnicas, políticas, econômicas, sociais, jurídicas e 

organizacionais que estão presentes nos ambientes e nas relações de trabalho. As pesquisas 

evidenciam que este cenário é responsável não só pela qualidade do trabalho realizado,  

sino también sobre el bienestar, la salud y la seguridad, la motivación, el compromiso, la 

satisfacción y el rendimiento laborales, lãs patologías profesionales, la eficacia y la 

eficiencia de las organizaciones y también sobre muchas de las disfunciones en las mismas, 

como conflictividad, absentismo y presentismo, rotación, abandono, accidentalidad o 

enfermedades laborales (BLANCH, SAHAGÚN e CERVANTES, 2010, 

p.175).  

 

A Organização Internacional do Trabalho – OIT, em meados da década de 80 publicou o 

documento “Psychosocial Factors at Work: Recognition and control”, trazendo à luz da discussão a 

relação entre os fatores psicossociais no trabalho e seus efeitos na saúde. Como consequências desta 

inter-relação estão as alterações fisiológicas (alterações hormonais, neurológicas e cardiovasculares 

em resposta à exposição a fatores de estresse ocupacional), psicológicas (irritação, preocupação, 

tensão, depressão, estresse, prejuízos cognitivos – dificuldade de concentração, tomada de decisões 

e perda de memória, enfim, queixas psicossomáticas e/ou sintomas psiquiátricos), 
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comportamentais (desempenho do trabalhador frente a pressão do empregador, absenteísmo e 

turnover, consumo excessivo de tabaco e álcool, efeitos negativos da vida profissional que adentra a 

vida pessoal) e persistentes (distúrbios somáticos crônicos, saúde mental e riscos psicossociais do 

trabalho, distúrbio psicológico agudo –“ histeria em massa” e acidentes de trabalho) (ILO, 1986). 

Com intuito de aprimorar as medidas preventivas frente às mudanças constantes que 

ocorrem no mundo do trabalho, a Agência Européia para Segurança e Saúde no Trabalho - EU- 

OSHA, criou em 2006 o Observatório Europeu dos Riscos, cujo objetivo é identificar riscos novos e 

emergentes na segurança e saúde profissional. Organizam suas atividades em torno de quatro eixos 

essenciais: antecipação dos riscos novos e emergentes, inquérito às empresas, segurança e saúde no 

trabalho (SST) em números – identificação e analise de tendências e fortalecimento da coordenação 

da investigação em SST em toda a União Européia (EU-OSHA, 2013). 

 

2.3 - TRABALHO E(M) SAÚDE: REPERCUSSÕES PSICOSSOCIAIS 

Na sociedade contemporânea, o trabalho é a principal fonte para se alcançar os recursos 

materiais e subjetivos, responsáveis pelo desenvolvimento moral, político, cultural e psicológico. 

Responsável pela dedicação cotidiana das pessoas e famílias, sociedades e nações, o trabalho 

funciona como a “piedra angular del orden y la integración sociales y también como factor 

determinante de la salud, la calidad de vida y el bienestar subjetivo” (BLANCH, 2011, p.3). 

Considerando que boa parte das relações sociais e culturais é construída no ambiente de 

trabalho, fica evidente o impacto direto que tem nas condições da vida humana.  

O psiquiatra francês Louis Le Guillant colaborou para o movimento da Psiquiatria Social 

que emergiu na França a partir de 1945. Seus estudos e questionamentos contribuíram para a 

construção do campo Saúde Mental e Trabalho (SM&T). Preocupado em compreender os impactos 

cruéis dos processos de trabalho no pós-guerra na França, que impactaram na saúde mental dos 

trabalhadores, desenvolveu pesquisas em torno da fadiga nervosa, atualmente nomeada como as 
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doenças da produtividade - resultados das formas de organização do trabalho do mundo capitalista 

(LIMA, 2006).  

Le Guillant após vários estudos aponta o método biográfico como o único recurso possível 

para se compreender como os trabalhadores adoecem, isto é, somente a biografia do sujeito traria 

dados consistentes, sendo apreendido o contexto psicológico em conjunto com as condições de 

vida, socioeconômicas e ideológicas (LIMA, 2006). 

O trabalho em sua forma mais genérica, a partir da revolução industrial, tem sido reduzido à 

concepção especifica de emprego, quando não confundido. O trabalho assalariado apresenta 

diferentes versões de acordo com a história – a fase taylorista, por exemplo, permite desde um 

emprego permanente até qualquer modalidade de contrato mais descartável. Contudo, os atuais 

estudos do mundo do trabalho têm mostrado como elemento central e consensual da modernidade 

laboral, o emprego como remédio social e o desemprego como matriz dos mais diferentes mal-

estares individuais e coletivos (BLANCH, 2012).  

No contexto de crise e Reforma do Estado, cabe aprofundar a discussão sobre as implicações 

psicossociais, os riscos potenciais e os efeitos colaterais das novas modalidades de gestão, as quais 

flexibilizaram o mundo do trabalho.  

O autor nomeia os fenômenos, processos e representações que constituem o núcleo central 

das experiências psicossociais do trabalho e as relações laborais como “civilización del trabajo: 

Es aquella que vertebra su orden social y cultural en torno al trabajo y a las relaciones 

laborales. Aquí hablamos en términos de civilización para referirnos a una especie de 

macrocultura que abarca una serie de culturas específicas más o menos homogéneas en 

cuanto a sus principios estructurales básicos. Por ejemplo, podemos hablar de civilización 

industrial para referirnos a lo que constituye el denominador común de las culturas 

japonesa, europea y norteamericana del siglo XX (BLANCH, 2012, p. 10). 

 

Nas interseções entre processo de trabalho e processo saúde-adoecimento, determinantes de 

ordem sociopolítica e econômica estão presentes. Nas situações em que o trabalho é sobrepujado, o 

desgaste configura-se pela desvantagem que o corpo e os potenciais psíquicos do trabalhador 
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sofrem ao serem consumidos pelo processo de trabalho e por constrangimentos a ele vinculados. 

(SELIGMANN-SILVA, 2011). 

Diversos estudos denunciam que a organização dos processos de trabalho nos quais estão 

inseridos os trabalhadores pode produzir graves consequências sobre a saúde. Nota-se que esta 

percepção é antiga. Merlo e Lapis (2007) relatam que já no clássico “Tempos Modernos” Charlin 

Chaplin apontava as degradações física e mental provocadas pelos modelos de produção 

taylorista/fordista sobre os trabalhadores.  

Doenças pulmonares, lesões músculo-esqueléticas, cânceres ocupacionais, doenças 

cardiovasculares, distúrbios da reprodução, distúrbios neurotóxicos, perdas auditivas, afecções 

dermatológicas e distúrbios da esfera psíquica são doenças e acidentes aos quais os indivíduos 

podem estar sujeitos no ambiente laboral segundo o National Institut of Occupational Safety and 

Health (1983), referido por Lacaz (2000, p. 153) ao discutir as noções que assumiu a Qualidade de 

Vida no Trabalho. 

Em decorrência da alta demanda dos serviços de saúde e das exigências e metas cada vez 

mais intensas e crescentes, os trabalhadores, muitas vezes, ultrapassam seus próprios limites.  Essa 

lógica neoliberal somada à falta de estabilidade no emprego e a precária infraestrutura dos serviços, 

“pode afetar a saúde do trabalhador, dispondo-o ao adoecimento e, por consequência, ao 

absenteísmo” (MARTINATO et al., 2010, p. 161).  

O absenteísmo se caracteriza pelo período em que o trabalhador se afasta por uma 

incapacidade (OIT, 1991). Os motivos associam-se a inúmeros fatores, como o acidente de trabalho 

e o adoecimento. Em estudo de revisão sistemática sobre o absenteísmo na categoria enfermagem, 

65,21% dos resumos analisados o associavam a falta ou perturbação da saúde, 26,08% indicaram o 

agravo à saúde e 17,39% relacionaram o adoecimento da saúde mental como causa (MARTINATO 

et al, 2010). 
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O desenvolvimento do Burnout como efeitos psicológicos tem sua origem na década de 

setenta do século XX nos EUA. Freudenberger em 1974 descreve a Síndrome de Burnout como 

uma patologia vivenciada por  alguns profissionais que trabalham em algum tipo de instituição cujo 

objetivo de trabalho é a relação direta com pessoas ou serviço profissional.  

Em estudos recentes Salanova e Llorens (2008) afirmam que a síndrome pode ser verificada 

em trabalhadores de qualquer categoria profissional, inclusive na etapa universitária. Constitui-se 

em um dos efeitos nocivos mais importantes da expressão psicossocial derivada do mundo do 

trabalho da sociedade atual.  

Fatores como o ritmo acelerado de vida das pessoas, as transformações do mercado e da 

economia na captura do trabalho imaterial e da exigência da qualidade no trabalho, 

desacompanhados de políticas voltadas à qualidade de vida no trabalho caracterizam os 

determinantes contextuais sócio-profissionais (BRESÓ ET AL., 2007; SALANOVA e LLORENS, 

2008). 

Em 2010 a Síndrome de Burnout foi melhor definida como uma resposta prolongada do 

sujeito frente a estressores laborais crônicos, nos quais se combinam variáveis de caráter individual, 

social e organizacional, e é caracterizada pelos sintomas de esgotamento, cinismo e ineficácia 

profissional (MASLACH, SCHAUFELI E LEITER, 2001 apud BRESÓ ET AL., 2007; 

SALANOVA e LLORENS, 2008). Todavia, nas avaliações clínicas dos médicos dos Serviços 

Especializados em Medicina do Trabalho, nem sempre os sintomas dos trabalhadores são 

apreendidos como Burnout. Há um mascaramento pela depressão, garante Blanch
2
 em recente 

palestra à Universidade Federal de São Paulo (informação verbal).  

                                                           
2
  Informação fornecida por Josep M Blanch Ribas na Palestra “Psicologia Social, Trabalho e(m) Saúde: 

aspectos psicossociais” realizada no dia 12/07/2013 na Universidade Federal de São Paulo – campus São Paulo. 
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O Burnout tem diferenças marcantes em relação ao estresse e a fadiga, pois ambos possuem 

curta duração, não provocam, necessariamente, atitudes negativas em relação ao trabalho, possuem 

rápida recuperação e tendem a acompanhar sentimentos de competência e realização profissional. Já 

a síndrome requer longo de tempo para recuperação, além de ser mais custosa emocionalmente e vir 

acompanhada do sentimento de ineficácia profissional (BRESÓ ET AL., 2007). 

 

2.4 - SAÚDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA N(D)O TRABALHO 

No ano de 2001, a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002) voltou suas discussões à 

temática da saúde mental. O Relatório Mundial da Saúde, com o subtítulo: “Saúde mental: nova 

concepção, pela nova esperança”, contribuiu para que inúmeros países avançassem na luta por uma 

nova compreensão da Saúde Mental. Nele, dez recomendações se seguem para que o indivíduo seja 

acompanhado adequadamente:  

1. proporcionar atendimento em cuidados primários; 

2. disponibilizar medicamentos psicotrópicos; 

3. proporcionar cuidados na comunidade; 

4. educar o público; 

5. envolver as comunidades, as famílias e os gêneros; 

6. estabelecer políticas, programas e legislação nacionais; 

7. preparar a força de trabalho; 

8. estabelecer vínculos com outros setores; 

9.  monitorar a saúde mental na comunidade; 

10. apoiar mais a pesquisa. 

É sabido que a saúde mental e física são dois elementos da vida que se entrelaçam e se 

influenciam reciprocamente, a primeira via demonstra como os sentimentos, os estados afetivos, 

podem desencadear uma série de doenças físicas; a segunda via corresponde aos comportamentos 
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de cada individuo com a sua saúde, como regime alimentar, exercícios, práticas sexuais, etc. (OMS, 

2002). 

Para alguns estudiosos do Campo Saúde do Trabalhador a qualidade de vida no trabalho 

envolve questões relacionadas “às novas tecnologias e seu impacto para saúde e o meio ambiente; 

aos salários, incentivos e participação nos lucros das empresas; à criatividade, autonomia, grau de 

controle e quantidade de poder dos trabalhadores sobre o processo de trabalho” (LACAZ, 2000, 

p.159). 

Sato, Lacaz e Bernardo (2006) consideram como fundamental para atenção à saúde da força 

de trabalho adotar um olhar que considere o biológico, o psíquico e o social na compreensão do 

processo saúde-adoecimento-trabalho. A Psicologia Social como interface na organização dos 

processos de trabalho aponta que as escolhas organizacionais apresentam limites, já que são sempre 

influenciadas pelas contradições, conflitos e interesses diversos. Sugerem que o “replanejamento do 

trabalho deve dar-se como fruto de negociações coletivas e cotidianas” (p. 286).  

Cabe acresecentar que conforme o disposto no Regulamento Sanitário Internacional 2005, a 

relação de doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória em todo o 

território nacional está contida em uma lista publicada pela Portaria Nº 104/2011. Entre as doenças 

e agravos, os Transtornos Mentais relacionados ao Trabalho fazem parte da Lista de Notificação 

Compulsória em Unidades Sentinelas – LNCS (BRASIL, 2005).  

Compete às LNCS o diagnóstico, tratamento e notificação que resultem em ações de 

prevenção, vigilância e intervenção em Saúde do Trabalhador (BRASIL, 2005).  

O Ministério da Saúde possui o SINAN – Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação, alimentado pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam 

da lista nacional de doenças de notificação compulsória, estando aberta a Estados e municípios para 
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acrescentarem outros problemas de saúde de acordo com o perfil epidemiológico de suas regiões 

(SINAN, 2013).  
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3 – OBJETIVOS 

 

3.1 – OBJETIVO GERAL 

Este estudo propôs-se a identificar e analisar o sofrimento mental dos trabalhadores de um 

sistema público municipal de saúde através dos afastamentos por motivos ligados à saúde mental e 

das percepções de figuras chaves.  

3.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Descrever e analisar os tipos de afastamento por agravos diagnosticados como 

transtornos mentais dos trabalhadores do SUS em Guarulhos, no ano de 2011, em cinco 

categorias profissionais. 

2- Identificar as percepções de gestores, sindicalistas e representantes do Conselho 

Municipal de Saúde sobre a vinculação das condições de trabalho com a ocorrência de sofrimento 

mental.  

3- Identificar e fornecer subsídios às políticas municipais voltadas para o 

acompanhamento, monitoramento e respostas (d)as manifestações psicossociais vinculadas ao 

adoecimento no trabalho. 
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4 - MÉTODO 

A presente investigação assumiu caráter quanti-qualitativa e adotou-se a técnica da 

triangulação de métodos com o objetivo básico de abranger a máxima amplitude na descrição, 

explicação e compreensão do foco em estudo. 

Para Minayo et al (2005, p. 71)  

a triangulação não é um método em si. É uma estratégia de pesquisa que se apoia em 

métodos científicos testados e consagrados, servindo e adequando-se a determinadas 

realidades, com fundamentos interdisciplinares. 

 

Tendo como referência alguns pensadores da metodologia das Ciências Sociais, Jick (1979) 

contribuiu para a formulação do método denominado triangulação metodológica, entendida como 

um veículo para a validação cruzada quando dois ou mais métodos diferentes são utilizados para 

analisar a dimensão dos objetivos propostos, de modo a retratar o fenômeno sob várias perspectivas 

e também enriquecer a compreensão. 

A pesquisa qualitativa surgida das investigações das Ciências Sociais ganhou espaço nas 

últimas décadas entre as disciplinas das Ciências Humanas. Diferentemente dos estudos 

quantitativos, esta nova abordagem de estudo prioriza os dados descritivos mediante contato direto 

e interativo do pesquisador com o fenômeno estudado, de modo a interpretá-los segundo a 

perspectiva dos participantes (NEVES, 1996).  

Para Triviños (1987, p.137) a pesquisa qualitativa  

se desenvolve em interação dinâmica retroalimentando-se, reformulando-se 

constantemente, de maneira que, por exemplo, a coleta de dados num instante deixa de ser 

tal e é análise de dados, e esta, em seguida, é veículo para nova busca de informações. 

 

Os principais passos metodológicos do presente estudo se seguem abaixo:  

1. levantamento bibliográfico sobre estudos que relacionem as condições de trabalho 

e os afastamentos dos trabalhadores dos sistemas públicos de saúde aos transtornos 

mentais e riscos psicossociais; 
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2. levantamento e análise de documentos da Secretaria Municipal de Saúde de 

Guarulhos; 

3. descrição da rede municipal de saúde e  identificação das formas de gestão 

prevalentes no SUS municipal de Guarulhos; 

4. participação e análise de entrevistas não estruturadas da pesquisa “guarda-chuva” 

com o secretário municipal da saúde e a diretora do Departamento de Recursos 

Humanos da Saúde - DHRS;  

5. realização e análise de 11 entrevistas semiestruturadas com o coordenador do 

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - 

SESMT, diretores de entidades sindicais ligadas a área da saúde, representantes 

dos usuários e dos trabalhadores no Conselho Municipal de Saúde – CMS (Anexo 

I). A participação voluntária dos entrevistados foi consentida através do Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (Anexo II);  

6. participação e análise do grupo focal de enfermeiros do SUS em Guarulhos;  

7. levantamento extensivo do número de afastamentos das cinco categorias 

profissionais estudadas, no ano de 2011, provocados por transtornos mentais e 

descrição dos dados relativos a esses afastamentos.  

 

O protocolo de pesquisa para a realização da presente investigação foi submetido ao Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (CEP/UNIFESP/Hospital São Paulo), e 

aprovado pelo Parecer nº 1389/11 (Anexo III). 
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4.1 - REVISÃO DE LITERATURA 

Para a execução deste estudo foram utilizados artigos científicos, abordando o sofrimento 

mental provocado pelas condições e pela organização do trabalho, tematizando particularmente a 

colonização da gestão do setor público pela lógica privada. 

A fonte de busca foi a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), por meio da BIREME (Centro 

Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde), nas Bases Eletrônicas 

Medline (Medical Literature Analysisand Retrietal System On-Line), Lilacs (Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e como complemento, a rede  SciELO (Scientific 

Eletronic Library OnLine). Tais buscas foram efetuadas ao longo desenvolvimento da pesquisa. 

Não foram considerados:  

1. artigos no formato de cartas; 

2. artigos repetidos nas bases de dados; 

3. recursos em áudios e vídeos; 

4. descritores com milhares de artigos foram analisados até o milésimo artigo dos cinco  

últimos anos (2009 a 2013); 

5. alguns artigos foram encontrados por busca manual.  

 

No projeto inicial propusemos os seguintes descritores: organização do trabalho; sofrimento 

psíquico no trabalho; processos de trabalho; psicodinâmica do trabalho; saúde do trabalhador; 

adoecimento; gestão do trabalho; terceiro setor; afastamento do trabalho; modalidades de gestão.  

Contudo, para que o levantamento fosse o mais fidedigno possível ao projeto, consideramos 

a terminologia autorizada e reconhecida mundialmente da base de dados DeCS – Descritores em 

Ciência da Saúde. 

O DeCS foi criado pela BIREME e é um vocabulário estruturado, trilingue (português, espanhol e 

inglês), baseado em coleções de termos, organizados para facilitar o acesso à informação.  
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Estruturado em 17 categorias, sua estrutura hierárquica é fundamentada na divisão do 

conhecimento em classes e subclasses decimais, respeitando as ligações conceituais e semânticas, e 

seus termos são apresentados em uma estrutura híbrida de pré e pós coordenação, com atualização 

anual (PELLIZO, 2004).  

Além das bases de dados referidas, foram obtidos dados sobre a temática consultando os 

sites www.oitbrasil.org.br, da Organização das Nações Unidas, www.who.int/, da Organização 

Mundial da Saúde e www.saude.gov.br, do Ministério da Saúde, bem como do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - IBGE e o sistema de informação do município de Guarulhos.  Os dados 

sobre os tipos de afastamento foram relativos ao ano de 2011. A seguir, são apresentados os 

resultados das buscas nas respectivas bases, de acordo com os descritores utilizados. 

 

Quadro 4.1 – Levantamento bibliográfico 

DESCRITORES LILACS SCIELO MEDLINE TOTAL 

 

Afastamentos 

 

Total 

 

471 

440 

31 

 

57 

44 

13 

 

20 

19 

01 

 

 

45 

 
Excluídos 

Inseridos 

 

Condições de trabalho 

 

 

Total  

 

7791 

7762 

29 

 

335 

324 

11 

 

30320 

30294 

26 

 

 

66 

 
Excluídos 

Inseridos 

 

Impacto Psicossocial 

 

Total  

 

341 

330 

11 

 

11 

11 

0 

 

14742 

14736 

06 

 

 

17 

 
Excluídos  

Inseridos  

 

Modelos Organizacionais 

 

Total  

 

202 

189 

13 

 

06 

04  

02 

 

4327 

4325 

02 

 

 

17 Excluídos  

Inseridos  

 

Riscos Psicossociais 

 

Total  

 

287 

280 

07 

 

28 

23 

05 

 

3162 

3160 

01 

 

13 Excluídos  

Inseridos  

AMOSTRA FINAL 96 37 38 171 

 

 

http://www.oitbrasil.org.br/
http://www.who.int/
http://www.saude.gov.br/
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4.2 – DOCUMENTOS OFICIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL 

Foram levantados documentos oficiais do gestor municipal do SUS de Guarulhos 

concernentes à gestão do trabalho, com destaque para o Plano Municipal de Saúde, o Relatório de 

Gestão em 2011 e a 5ª Conferência Municipal de Saúde em Guarulhos. Também foi analisado o 

decreto municipal de nº 26.613, em 2009, referente à Saúde e Segurança do Servidor. Nestes 

documentos as formulações relativas à gestão do trabalho foram examinadas e confrontadas com o 

conteúdo obtido com base nas entrevistas e no grupo focal.  

 

4.3 - ANÁLISE DE DISCURSO DAS ENTREVISTAS NÃO ESTRUTURADAS, 

SEMIESTRUTURADAS E GRUPO FOCAL 

No âmbito da pesquisa “guarda chuva” e, parcialmente do presente estudo, foram efetuadas 

entrevistas não estruturadas com gestores municipais e foram realizados grupos focais com os 

trabalhadores de cinco categorias profissionais do SUS selecionadas como as categorias a serem 

estudadas, a saber, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, atendentes SUS e agentes 

comunitários de saúde. Cabe explicitar que o atendente SUS é o servidor que recebe os usuários na 

linha de frente de todos os serviços de saúde do município.  

Optou-se neste estudo pelo tratamento do produto das entrevistas e do grupo focal conforme 

Análise de Discurso, a qual “cabe ao lingüista, no entendimento da linguagem como forma de 

intervenção, a construção de saberes sobre o real, algo que exige o diálogo com outras perspectivas 

e configura uma iniciativa interdisciplinar” (ROCHA e DEUSDARÁ, 2005, p. 320).  

O objeto da Análise de Discurso (AD) busca captar como a língua funciona para a produção 

de sentidos e como os textos significam. Rompendo com as tradições do século XIX, nos anos 60 

do século XX, as análises passam a considerar três campos disciplinares: a Linguistica, o Marxismo 

e a Psicanálise.  
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Assim, para a Análise de Discurso (ORLANDI, 2009, p. 19):  

a- a língua tem sua ordem própria mas só é relativamente autônoma (distinguindo-se da 

Lingüística, ela reintroduz a noção de sujeito e de situação na análise da linguagem); 

b- a história tem seu real afetado pelo simbólico (os fatos reclamam sentidos); 

c- o sujeito de linguagem é descentrado pois é afetado pelo real da língua e também 

pelo real da história, não tendo controle sobre o modo como elas o afetam. Isso redunda em 

dizer que o sujeito discursivo funciona pelo inconsciente e pela ideologia. 
  

A AD proporciona uma relação menos ingênua com a linguagem através da reflexão, a qual 

possibilita a problematização do que é lido, ouvido e produzido nas diferentes manifestações. A 

língua é entendida como produtora de símbolos – sistema de signos, os quais estão “na base da 

produção da existência humana” (ORLANDI, 2009, p. 15).  

Para a AD os processos e as condições em que a linguagem é produzida exigem que seja 

considerado o homem em sua história, compreendendo a relação entre os sujeitos que narram e o 

contexto em questão. O sentido das práticas do homem, como ser social, é estudado de acordo com 

seu tempo e espaço. Os sentidos não estão somente nos objetos, mas nas condições em que são 

produzidos e que não dependem apenas da vontade dos sujeitos.  Por isso, “o analista de discurso 

relaciona a linguagem à sua exterioridade” (ORLANDI, 2009, p. 16).  

Nesse método de análise, o político e o simbólico disputam o mesmo lugar, em permanente 

confronto. A linguagem entrelaça os sujeitos à língua e à história, produzindo sentidos em um 

complexo processo de constituição dos mesmos. Materializando a ideologia, a linguagem encarrega 

de perpetuá-la através do discurso – “lugar em que se pode observar essa relação entre língua e 

ideologia, compreendendo-se como a língua produz sentidos por/para os sujeitos”. Ainda, “o 

discurso é efeito de sentidos entre os locutores” (ORLANDI, 2009, p. 17 e 21).  

Interessa à AD compreender “como um objeto simbólico produz sentidos, como ele está 

investido de significância para e por sujeitos” (ORLANDI, 2009, p. 26). Em outras palavras, é o 

desafio de entender como um texto produz sentidos. Na AD existem dois dispositivos, o teórico e o 

analítico. O teórico refere-se ao tema proposto, está contido no analítico e media a relação entre a 

descrição e a interpretação; já o analítico possui inúmeras variações, as quais dependem da natureza 
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do material analisado e da finalidade proposta pelo analista – da formulação da questão, inclusive 

da corrente filosófica por ele adotada. 

Ao analista cabe compreender as condições de produção, que envolvem o momento atual da 

enunciação, o contexto sócio-histórico e ideológico. Já a memória representa todos os sentidos já 

ditos por alguém em outros momentos e sustenta todas as palavras do discurso como “aquele que 

torna possível todo dizer” (ORLANDI, 2009, p. 31), denominado como interdiscurso. O fato de 

existir um já-dito permitirá compreender a relação entre os sujeitos e a ideologia nos discursos.  

Na garantia da manutenção da construção dos discursos, o interdiscurso tem o esquecimento 

como elemento fundamental: será ele o responsável em dar sentido às novas palavras do sujeito, 

como se o que está sendo dito seja inédito; situado na instância do inconsciente, o esquecimento 

ideológico permite ao sujeito a ilusão de que as formulações pré-existentes captadas sejam 

originais.  

 A AD considera as relações de poder que permeiam as instituições, uma vez que a formação 

dos sentidos é determinada pelas posições ideológicas presentes no processo sócio-histórico da 

construção das palavras, resumidamente, “os sentidos sempre são determinados ideologicamente” 

(ORLANDI, 2009, p. 43).  

Na entrevista não estruturada o diálogo com o entrevistado toma a forma de uma conversa 

livre, apenas com tópicos que orientam as intervenções do pesquisador.  Já a entrevista 

semiestruturada parte de perguntas fundamentais, fruto das teorias e investigações já realizadas pelo 

pesquisador sobre o fenômeno social em questão. Ainda, valoriza a presença do investigador e 

favorece a espontaneidade das respostas pelo interlocutor (TRIVINÕS, 1987).  

Trivinõs (1987) recomenda que as entrevistas sejam gravadas, pois desta maneira o 

informante tem a chance de escutar suas próprias palavras, podendo ajudar na compreensão do 

conteúdo. Com relação à duração da investigação pode variar, contudo sugere que não se estenda 

muito além de trinta minutos, para evitar repetição e empobrecimento das informações.  
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 Depois de analisado, o material obtido foi sistematizado em um quadro sintético que 

contém os temas principais, as categorias, subcategorias e variáveis segundo proposta de Granehein 

e Lundman (2004) com objetivo de apoiar a discussão dos resultados.  

Várias falas e depoimentos permitiram discernir algumas das características do contexto em 

que se inserem os serviços públicos de saúde, notadamente a concepção predominante sobre o tipo 

de assistência que a população busca. A expectativa dos usuários surge através das falas do 

secretário de saúde, dos conselheiros usuários e trabalhadores, dos sindicalistas e dos enfermeiros 

do grupo focal. 

 

Quadro 4.3 - Análise qualitativa das entrevistas e grupos focais: categorias, subcategorias e 

variáveis. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS VARIÁVEIS 

Condições de 

trabalho 

Infraestrutura Adequação/inadequação 

Quadro de pessoal Déficit/equipe adequada 

Gestão  

Organização do 

trabalho 

Autonomia/controle/subordinação 

Trabalho em 

equipe/fragmentação do trabalho 

Cumprimento de metas 

Relações de trabalho/ 

processo decisório 

Hierarquia/horizontalização 

Participação nas decisões 

Saúde no 

trabalho 

 

Adoecimento/satisfação 

 

Absenteísmo/afastamentos 

Formas de 

reação 

 

Resistência/Passividade 

 

Individual/coletiva 

 

 

4.4 - ANÁLISE QUANTITATIVA DOS AFASTAMENTOS 

O desenvolvimento da pesquisa enfrentou restrições de várias ordens. Por um lado, as 

entidades privadas qualificadas como parceiras ou Organizações Sociais, que gerenciam diversos 

serviços de saúde no âmbito do município, sob a forma de contratos de gestão, negaram acesso aos 

dados relativos aos afastamentos de seus trabalhadores, denominados colaboradores. Tal negativa 

inviabilizou que os estudos comparassem as repercussões psicossociais sobre os trabalhadores de 
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distintas formas de gestão do trabalho. Por outro lado, o SESMT, que coordena a assistência aos 

servidores municipais que necessitam afastamento, também negou acesso aos afastados, bem como 

aos prontuários com os registros médicos. 

Optou-se, em decorrência, em efetuar o levantamento das planilhas que consolidam os dados 

relativos aos afastamentos. As planilhas consultadas contem os seguintes dados de identificação: 

número de matrícula, sexo, idade, categoria profissional, número e duração dos afastamentos e o 

diagnósticos classificados pela Classificação Internacional de Doença e Problemas relacionados à 

Saúde – CID-10 (OMS, 1998). 

Foram analisados os afastamentos de trabalho provocados por agravos diagnosticados como 

transtornos mentais nas cinco categorias profissionais do SUS já mencionadas. 

Os dados referentes aos afastamentos dos servidores das categorias estudadas abrangeram os 

distintos níveis de atenção, básica, especializada, hospitalar e urgência/emergência e foram 

organizados em tabelas numeradas de 5.2 a 5.11, no ano de 2011.  Foi coberto o período de um ano 

pela variação sazonal de morbidade. 

Para o tratamento estatístico, de caráter descritivo, dos afastamentos dos trabalhadores foram 

classificados os diagnósticos da pessoa em sofrimento mental, os quais seguem a CID -10. A 

distinção dos transtornos mentais graves- TMG- foi feita com base na classificação de Rodriguez e 

Bravo, os quais direcionaram seus estudos à reabilitação psicossocial e tratamento integral dos 

TMG. Levantaram as definições existentes e apontam que  

Quizás la definición más representativa y que ha alcanzado un mayor consenso sea la que 

emitió el Instituto Nacional de Salud Mental de EEUU en 1987 (NIMH, 1987), y que 

incluye tres dimensiones: 

1. Diagnóstico: incluye a los trastornos psicóticos (excluyendo los orgánicos) y algunos 

trastornos de la personalidad 

2. Duración de la enfermedad y del tratamiento: tiempo superior a los dos años. 

3. Presencia de discapacidad: originalmente se determinó por La presencia de al menos tres 

de los ocho criterios que especificaba el NIMH, pero que posteriormente se sustituyeron 

por La existencia de una disfunción moderada o severa del funcionamiento global, medido 

a través del GAF (Global Assesment of FunctioningAPA, 1987), que indica una afectación 

de moderada a severa del funcionamiento laboral, social y familiar (RODRIGUEZ e 

BRAVO, 2003, p. 28). 
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Fundamentalmente, esta classificação considera a frequência com que algumas funções 

vitais e cotidianas são afetadas pelo transtorno. Desta definição, o TMG envolve os códigos do CID 

-10: F20 à F22, F24, F25, F28 a F31, e os códigos F32.3 e F33.3. Os demais códigos da categoria F 

receberam a denominação de Transtornos Mentais - TM, sem adjetivação adicional. 
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5 - RESULTADOS 

5.1 - CONDIÇÕES DE VIDA E O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM GUARULHOS 

O município de Guarulhos está situado na região metropolitana da capital paulista. É a 

segunda cidade com maior população do Estado de São Paulo - 1.221.979 habitantes no ano de 

2010 (IBGE, 2010). Com área territorial em 318 km2, a densidade demográfica corresponde a 3,828 

habitantes por km2.  

Dentre as diversas versões sobre a fundação de Guarulhos, no site do IBGE, a mais aceita 

pelos estudiosos locais é que surge no mesmo período que a cidade de São Paulo, quando o setor 

norte era povoado por duas tribos da nação tupi: a dos Guarulhos, da família Guaianases, que 

dominavam a margem direita do Tietê; a do Uraraí, ocupando a margem oposta, desde os bairros da 

Penha e São Miguel, na Capital.  

O grande desenvolvimento iniciou-se por volta de 1950, quando a escassez e custo dos 

imóveis em São Paulo impulsionaram a busca de alternativas de localização industrial. Com a 

abertura da rodovia Presidente Dutra, em 1954, tornou-se mais vantajosa a ocupação desse vazio, 

afetando toda a estrutura urbana do município. 

Tratava-se da expansão industrial paulista que alterou as características de Guarulhos, de 

hortifrutigranjeiro para industrial. Com a expansão das indústrias foram atraídos grandes 

contingentes de mão-de-obra, cuja população fixou-se na área urbana, num processo de contínuos 

loteamentos. Nessas condições a população cresceu de 35 mil habitantes em 1950, para 101 mil em 

1960, 237 mil em 1970 a 532.726 em 1980, os quais se dedicam em sua maior parte, às atividades 

industriais de Guarulhos (cerca de 2000 estabelecimentos) e São Paulo (IBGE, 2010). 

No ano de 2007, segundo o Plano Municipal de Saúde de Guarulhos, cuja fonte foi o IBGE, 

o PIB alcançou a marca de 27, 5 bilhões de reais, sendo a 9ª economia do país e a segunda maior 

arrecadação do estado de São Paulo (Guarulhos, 2010). O PIB per capita foi de R$ 24.993,65, em 

2009 (BRASIL, DATASUS, 2013).  
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Em 2010, 3,8% da população era analfabeta. No mesmo ano, a distribuição da população 

por escolaridade está representada na tabela abaixo.  

 

Tabela 5.1 – Distribuição da população do  município de Guarulhense por escolaridade no 

ano de 2011 

Nível de escolaridade                                                                                                % 

Sem instrução/1º ciclo fundamental 

incompleto 
    17,37 

1º ciclo fundamental completo/2º ciclo 

incompleto 

    10,97 

2º ciclo fundamental completo ou mais      62,7 

Não determinada     8,96  
Fonte: Brasil. DATASUS, 2013. 

 

A taxa de desemprego a partir dos 16 anos em 2010 era 9,57%. A porcentagem da população 

com renda menor que meio salário mínimo era de 24,73%, a renda média domiciliar per capita era 

de R$ 790,00.  (BRASIL, DATASUS, 2013). 

A seguir são apresentados alguns indicadores de condições de vida e dados epidemiológicos 

do município. 
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Gráfico 5.1 – Mortalidade proporcional (todas as idades) 

 

Fonte: Brasil. Cad. Inf. Saúde, DATASUS, 2008. 

Como se vê no grafico, em Guarulhos predominam como causa principal de morte as 

doenças cardiocirculatórias, vindo em seguida as neoplasias. Evidencia-se a relevância das causas 

externas como terceira causa de óbito, sendo os acidentes de trânsito e transporte mais numerosos 

que os homicídios (BRASIL, DATASUS, 2008; GUARULHOS, 2010). 

A mortalidade infantil evoluiu de 15,9 óbitos por 1.000 nascidos vivos em 2002 para 10,79 

em 2009, coeficiente considerado ainda muito elevado, e que no detalhamento evidencia a 

preponderância do componente neonatal, cuja determinação repousa na assistência a gestação, ao 

parto e ao nascimento.  Tal fato sinaliza a dissociação entre indicadores econômicos e os de 

condições de vida do município, conforme indica o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

– IDHM de 0,763, ocupando a 145ª posicão no total de 645 municípios do estado (IBGE, 2010; 

BRASIL, DATASUS, 2008).  
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No que diz respeito à mortalidade materna, os números absolutos no periodo entre 2005 a 

2009 mantem-se em torno de 70 óbitos por 100.000 nascidos vivos, com uma redução em 2006 e 

2007, mais provavelmente atribuível à subnotificação. Esta mortalidade é majoritariamente 

prevenível, constituindo-se portanto, em um sinal de alerta sobre as  condições sanitárias do 

município (GUARULHOS, 2010). 

Segundo dados oficiais do IBGE (2010), o abastecimento de água cobre 100% da população 

e o esgoto canalizado 86,9% Em 2010 havia 156 aglomerados “subnormais” em um total de 6.329 

em nível nacional, sendo 57.653 domicílios nessas condições, num total de 3.224.529 no Brasil. Isto 

significa que 214.855 moradores de Guarulhos vivem em habitações precárias.  

 

5.1.1 - A REDE ASSISTENCIAL À SAÚDE 

Inicialmente será comentada a composição da rede municipal e da força de trabalho do SUS 

em Guarulhos. Como se depreende dos dados apresentados é evidente a significativa participação 

da iniciativa privada na rede assistencial. 

A composição da rede municipal de saúde em Guarulhos é a que se segue, fugindo ao 

escopo desse estudo a descrição da rede privada lucrativa que não mantém relação com o SUS:  

 Rede ambulatorial do SUS 

 66 UBS (Unidade Básica de Saúde) 

 04 CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) 

 06 Policlínicas 

 04 CAPS 

 01 CAPS AD II 

 01 CAPS II 

 01 SAE (Serviço Ambulatorial Especializado em HIV/aids) 
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 01 U.N.A.O. (Unidade de Assistência Odontológica) 

 01 Ambulatório da Criança 

 01 CEREST (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador) 

 01 CEMEG (Centro Médico de Guarulhos) 

 01 CEP (Centro de Estimulação Precoce) 

 01 Farmácia Popular 

 01 CAPD (Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência) 

 01 UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 

Na rede ambulatorial, sete serviços estão sob gestão de entidades privadas, a saber, três 

CAPS, três policlínicas e um serviço de uma Organização Não Governamental - ONG da área da 

saúde mental. 

 Rede hospitalar: 10 hospitais 

 03 sob gestão pública municipal 

 02 filantrópicos conveniados com o SUS 

 01 sob gestão estadual 

 01 sob gestão de OS 

 03 privados 

Na rede hospitalar, dois hospitais estão sob gestão de entidades privadas, a saber, o Hospital 

Pimentas e a Maternidade Jesus, José e Maria - JJM. 

Na sequência são listadas as entidades privadas que mantém contrato ou convênio com o 

poder público em Guarulhos para a prestação de serviços na área da saúde, segundo dados do Plano 

Municipal de Saúde (GUARULHOS, 2010). 

 Associação Beneficente Jesus, José e Maria 

 Associação Saúde da Família 
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 Associação Cornélia 

 Irmandade da Santa Casa de São Paulo 

 SPDM – Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina 

 PROGUARU – Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos AS 

 RCA Produtos e Serviços Ltda. 

 Avape - Tele atendimento 

A Secretaria de Saúde de Guarulhos, buscando aprimorar o planejamento e o gerenciamento 

do setor saúde, demarca o território em quatro regiões intramunicipais, a saber:  

 Região I - Centro  

 Região II - Cantareira  

 Região III - São João Bonsucesso  

 Região IV - Pimentas Cumbica 

 

5.1.2 - MAPEAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO  

A composição do quadro de pessoal da Secretaria de Saúde está formada por trabalhadores 

da administração direta municipal, trabalhadores municipalizados contratados pelos governos 

estadual e federal e de trabalhadores contratados por instituições parceiras, através de convênios ou 

contratos de prestação de serviços. Esses trabalhadores totalizam 9.539 profissionais 

(GUARULHOS, 2011a). 
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Quadro 5.1 - Quadro de pessoal da SMS Guarulhos por modalidade de contratação, 2009 – 2011 

 

Servidores contratados por: 2009 2010 2011 

Administração Direta 5.961 6.432 6.481 

Municipalizados 183 175 158 

Convênio com Entidade 

Filantrópica (JJM) 

366 369 420 

Convênio com Entidade Parceiras 

(Policlínicas, CAPS e Hospital 

Bonsucesso) 

1.390 1.653 1.914 

Contratados por parceiros PSF 104 5 - 

Contrato de prestação de serviços 202 443 566 

TOTAL 8.206 9.077 9.539 

Incremento da Administração 

Direta 
 7,90 0,76 

Incremento do Total da Força de 

Trabalho 

 10,61 5,08 

Fonte: Guarulhos – Secretaria da Saúde, 2011 

 

 

De acordo com o comparativo da força de trabalho por modalidade de contratação nota-se 

que em 2010 houve 871 novas contratações, das quais 58,2% geridas por convênio com entidades 

parceiras, entidade filantrópica e contrato de prestação de serviços. Neste mesmo ano há uma 

inversão nos contratos dos agentes comunitários de saúde - ACS uma vez que a Emenda 

Constitucional nº 51, regulamentada pela Lei Federal 11350/2006, instituiu o ingresso dos ACS 

pela administração direta. No ano de 2011 o número de novos servidores diminuiu em comparação 

com o ano anterior - 462 novas contratações, das quais 94,2% compõem os contratos e convênios.  

Deve-se ressaltar que as atividades-meio no setor público são pouco valorizadas na literatura 

e importantes quando se discute a melhoria dos serviços públicos. Algumas atividades interferem 

diretamente na qualidade da assistência, as chamadas atividades-fim. Já as atividades-meio são 

traduzidas como “atividades de baixa influência sobre o serviço público finalmente oferecido – 

como os serviços de limpeza, vigilância, frotas, etc.” (VAZ e LOTTA, 2011. p. 120). 

 



50 

 

Quadro 5.2 - Quadro de pessoal das entidades parceiras contratadas ou conveniadas pela SMS 

Guarulhos, 2009 – 2011. 

  

INSTITUIÇÃO PARCEIRA 

CONTRATADA OU CONVENIADA 

UNIDADE DE 

SAÚDE 

2009 2010 2011 

Associação Beneficente Jesus, José e 

Maria 

Maternidade Jesus, José 

e Maria 

366 369 420 

Associação Saúde da Família) CAPS Recriar 31 28 28 

CAPS Arco Íris 26 32 29 

CAPS Alvorecer 42 43 47 

Associação Cornélia TEAR 19 23 22 

Irmandade da Santa Casa de São Paulo Policlínica Paraíso 197 243 199 

Policlínica São João 188 230 197 

Policlínica Maria Dirce 244 306 257 

UNIFESP – SPDM Hospital Pimentas 

Bonsucesso 

643 748 1.135 

PROGUARU – Progresso e 

Desenvolvimento de Guarulhos AS 

Unidades de Saúde 

diversas 

202 298 429 

RCA Produtos e Serviços Ltda Hospitais de Urgência e 

da Criança e do 

Adolescente 

61 120 112 

Avape - Tele atendimento Samu – Serviço de 

Atendimento Móvel de 

Urgência 

00 25 25 

TOTAL 2.019 2.465 2.900 

     Fonte: Guarulhos – Secretaria da Saúde, 2011 

 

 

O quadro acima mostra a elevação quantitativa dos contratados pelas entidades parceiras, ou 

seja, o incremento do peso da iniciativa privada na gestão da saúde, notadamente na área hospitalar. 

Em contraste com essa tendência a Lei 8080/90 define que a iniciativa privada deve participar do 

sistema público de saúde em caráter complementar, isto é, quando as disponibilidades dos serviços 
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públicos forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada 

área, poderá o SUS recorrer aos serviços privados (BRASIL, 1990a). 

No plano da reforma do Estado encaminhado ao Congresso em 1995, através do extinto 

MARE, cabia ao Estado concentrar os esforços para coordenar e financiar a política pública de 

saúde ao invés do seu oferecimento direto pela máquina estatal, com as separações das funções de 

financiamento e provisão (BRESSER-PEREIRA, 1998).  

Desta maneira, novas medidas respaldaram o crescimento de diferentes contratos de gestão, 

com a edição do Programa Nacional de Publicização, composto por um conjunto de leis entre as 

quais a Lei Federal 9.637/98, que instituiu as Organizações Sociais, cuja relação com o poder 

público se dá por Contratos de Gestão e a Lei Federal 9.790/99, que instituiu as Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, repassando a gestão de serviços de saúde para 

entidades privadas de fins não lucrativos (JUNQUEIRA, 2008).  

É importante destacar que as Leis Federais das OS e das OSCIP compõem o arcabouço legal 

que sustenta a transferência de funções públicas na área social para a iniciativa privada, junto com a 

Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa última define um teto de despesa para a folha de pagamento, 

limitando a possibilidade de expansão do quadro de pessoal tanto da administração direta quanto 

indireta no serviço público nas três esferas de governo (JUNQUEIRA, 2008).  

 Há resoluções do Conselho Nacional da Saúde (CNS) e do Conselho Estadual de Saúde de 

São Paulo (CES-SP) além do Conselho Municipal de Saúde de São Paulo (CMS–SP) contrárias a 

adoção das formas de gestão pelas OS. No mínimo a efetividade do controle do gestor público sobre 

as OS é ponto de controvérsia, quando se trata do poder de regulação que deve ser exercido pelo 

Estado (JUNQUEIRA, 2008; COHN, 2011). 
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5.1.3 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CEREST, SESMT  

 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

A Lei 8080/90 que dispõe sobre o SUS teve alguns artigos vetados pelo presidente Fernando 

Collor de Mello, entre eles os que dispunham sobre a participação social na gestão do sistema. Em 

caráter complementar, no mesmo ano, foi sancionada a Lei Federal 8.142/90, a qual reconhece a 

participação da comunidade na gestão do SUS, através da criação de duas instâncias colegiadas: as 

Conferências e os Conselhos de Saúde. Essa lei garante a paridade da composição dos 

representantes usuários em relação aos demais setores (BRASIL, 1990b). 

 O Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos (CMS) foi criado pela Lei Orgânica do 

município, artigo 239, de 05/04/90 e regido pela lei nº 6010 de 12/04/2004. É composto por 

representantes dos distintos segmentos: usuários, trabalhadores e gestores do SUS, além dos 

prestadores privados, havendo suplentes para todas as cadeiras.  

O CMS é responsável em acompanhar a concretização das decisões do orçamento 

participativo, apresentado pelo site do município como:  

mecanismo direto de participação popular. Através dele, a população discute e decide sobre 

o orçamento público e as políticas públicas, e faz o levantamento das necessidades de seu 

setor para discutir as prioridades de acordo com o orçamento do município. Dessa forma, o 

cidadão passa a ser um protagonista permanente da gestão pública, não restringindo sua 

participação apenas ao ato de votar. É um dos instrumentos de Participação Cidadã que 

rompe com as formas tradicionais de governo. Neste processo, as definições sobre como e 

onde serão aplicados os recursos contidos no orçamento são debatidas e definidas com a 

população (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, 2013). 

 

 

CEREST 

Os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) promovem ações para 

melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida do trabalhador através da prevenção e 

vigilância. Há dois tipos: os estaduais e os regionais (PORTAL DA SAÚDE, 2013). 

  Os Cerest regionais assumem a função de capacitar a rede de serviços de saúde, apoiar as 

investigações de maior complexidade, assessorar a realização de convênios de cooperação técnica, 
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subsidiar a formulação de políticas públicas, apoiar a estruturação da assistência de média e alta 

complexidade para atender aos acidentes de trabalho e agravos contidos na Lista de Doenças 

Relacionadas ao Trabalho e aos agravos relacionados ao trabalho de notificação compulsória citados 

na portaria de nº 104/2011 (PORTAL DA SAÚDE, 2013). 

 Cabe aos centros estaduais ser parte ativa da elaboração e execução da Política de Saúde do 

Trabalhador no Estado, dar apoio matricial para as equipes regionais, dar suporte técnico à 

pactuação para definição da rede sentinela e a contribuição para as ações de vigilância em saúde 

(PORTAL DA SAÚDE, 2013). 

 

SESMT 

O SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 

não integra o SUS, inserindo-se na Secretaria de Administração e Modernização de Guarulhos.  Em 

setembro de 2000 instaurou-se o SESMT da prefeitura de Guarulhos, por meio da criação da 

Divisão Técnica de Engenharia e Medicina do Trabalho (DTEMT), com as seguintes seções: Seção 

Técnica de Engenharia de Segurança, Seção Técnica de Psicologia e Serviço Social, Seção Técnica 

de Medicina Ocupacional, Seção Técnica de Inspeção à Saúde do Servidor e Seção Administrativa 

de Fiscalização Higiene e Segurança do Trabalho. O novo serviço articulou os trabalhos de perícia 

médica e atendimento à saúde com as novas atividades de segurança do trabalho, e implementou os 

programas previstos em legislação federal.  

Criaram-se também as atividades da Medicina Ocupacional, voltadas à prevenção em saúde 

no trabalho e instaurou-se o Programa Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) que realiza além do 

exame admissional, os exames periódicos e demissional.  

Em junho de 2003 houve nova reorganização da DTEMT, com a extinção da Seção 

Administrativa de Fiscalização, Higiene e Segurança do Trabalho e da Seção Técnica de Inspeção à 

Saúde do Servidor. Com isso, extinguiu-se o atendimento ambulatorial de saúde até então existente 
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– sintonizando o serviço com as atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS). O serviço assumiu 

assim a configuração atual, com dois grandes blocos de serviços: de um lado perícia médica dos 

afastamentos de saúde e, de outro, atividades voltadas à prevenção em saúde e segurança (saúde 

ocupacional e segurança do trabalho).      

 As atividades atualmente existentes na Divisão Técnica de Segurança e Saúde do Servidor 

(DTSSS) atendem às exigências legais de âmbito federal vinculadas ao Ministério do Trabalho e 

Emprego, como a constituição do SESMT, acrescido dos trabalhos de prevenção em saúde das 

equipes de psicologia, serviço social e fonoaudiologia. Atrela-se ainda o serviço de perícia médica, 

cujas informações atualmente subsidiam as ações de prevenção. 

O novo passo foi dado em 2009 com a reforma e ampliação das instalações da DTSSS e 

implantação da Política Municipal de Segurança e Saúde do Servidor.  

Em 2010 houve nova reformulação das seções, sendo criadas duas novas: STAC – Seção 

Técnica de Apoio às Comissões Internas de Prevenção de Acidentes – CIPA´s e STIC – Seção 

Técnica de Informações e Controle, além de se manter as: STES - Seção Técnica de Engenharia de 

Segurança; STMO - Seção Técnica de Medicina Ocupacional e STPO - Seção Técnica de 

Psicologia Organizacional 

 

5.2 - ANÁLISE DOCUMENTAL 

Foram analisados os seguintes documentos: Relatório final da 5º Conferência Municipal de 

Saúde de 2011, Plano Municipal de Saúde 2010 a 2013, Relatório de Gestão de 2011 e Decreto 

Municipal de nº 26.613/09. 
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5.2.1 - RELATÓRIO FINAL DA 5º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2011 

A última conferência realizada teve como chamada “Todos usam o SUS! Patrimônio do 

povo brasileiro”, com o foco no eixo temático discutido no nível nacional,  “Acesso e acolhimento 

com qualidade: um desafio para o SUS”.  

Entre as propostas aprovadas, uma grande parte se relaciona em algum nível às ações e 

serviços desempenhados e prestados pelos trabalhadores, pela própria natureza do trabalho em 

saúde, entendido como trabalho vivo, em ato (MERHY, 2002). No entanto, é possível destacar as 

que se relacionam mais diretamente às condições de trabalho: 

Eixo Redes de Atenção: 

 implantação de um balcão de informação em todas as unidades de saúde; 

 mais agilidade na marcação e entrega de exames, inclusive nas especialidades; 

 aumento da equipe multidisciplinar na UBS para melhoria de atendimento; 

 ampliação da estratégia de saúde da família para todas as regiões do município;  

 reorganização e adequação sistemática das áreas de abrangência das UBS adequando o 

número de profissionais das equipes de saúde de acordo com a demanda populacional. 

A preocupação que surge nessas propostas é a de aumento da cobertura da população pela 

rede de saúde.  

Eixo Participação da comunidade e controle social 

 criar a semana de saúde do trabalhador em parceria com os sindicatos no intuito de 

expor, prevenir e debater os problemas relacionados à saúde do trabalhador. 

Eixo Gestão do SUS 

 gestão do trabalho e da educação em saúde; 
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 capacitação periódica para os funcionários das diversas áreas da saúde; 

 aprimorar e fortalecer a avaliação de desempenho enquanto instrumento democrático 

do PCCS dos profissionais de saúde; 

 readequar a estrutura organizacional da SMS para organização do trabalho das áreas 

e otimização dos recursos; 

 investir em tecnologia e sistemas para apoiar a gestão do trabalho e da educação na 

saúde; 

 incluir a participação das instituições de ensino (graduação e técnica) no Colegiado 

de Gestão da Educação na Saúde de Guarulhos; 

 incluir a representação dos municípios na Comissão Nacional de Acompanhamento 

da Política de Educação na Saúde. 

Essas duas últimas resoluções foram encaminhadas à 6º Conferência Estadual de Saúde. 

Ainda entre as propostas levadas a 6º Conferência Estadual de Saúde encontra-se uma 

proposta que trata da saúde do trabalhador por assim dizer genericamente: “garantir na rede SUS 

(estado e federação) de forma integral a rede de referência e contra referência para diagnóstico, 

tratamento e reabilitação dos trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho e agravos relacionados 

ao trabalho” (GUARULHOS, 2011b, p. 8). 

Entre as propostas levadas à 14º Conferência Nacional estava uma reivindicação que trata da 

jornada de 30 horas e da isonomia entre os trabalhadores: “fazer gestão, junto ao Ministério da 

Saúde para a criação de lei que reduza a jornada do trabalhador da saúde para 30 horas sem redução 

salarial e que essa lei contemple os trabalhadores contratados por entidades e/ou parceiros que 

prestam serviço à prefeitura” (GUARULHOS, 2011b, p.11). 

Eixo Promoção da Saúde e outros setores da sociedade 

 Segurança 24 horas em todas as unidades de saúde 



57 

 

Alguns autores chamam a atenção para a instabilidade provocada nas relações de trabalho 

pela coexistência de vínculos empregatícios discrepantes no mesmo serviço, na mesma área do 

município e nas mesmas funções. Isto ocorre principalmente quando as entidades privadas estão 

presentes praticando níveis salariais diferentes, ao concorrer pelos trabalhadores pela força de 

trabalho. No entanto, não há menção a essa situação  nas resoluções da Conferência. 

Priorização da rede filantrópica evidenciada pelas resoluções “Ampliar os recursos de 

incentivos destinados aos hospitais filantrópicos contratualizados com o SUS, visando o equilíbrio 

financeiro dos mesmos” e ainda “Ampliar para os hospitais filantrópicos, que atendam 100% o 

Sistema Único de Saúde, o programa pró Santa Casa da Secretaria de Estado da Saúde”. 

 

5.2.2 – PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2010 a 2013 

No que diz respeito ao Plano Municipal de Saúde, período 2010-2013, no capítulo Gestão 

em Saúde, um dos itens é dedicado à gestão do trabalho. Cabe observar que a elaboração do plano 

precede a realização da Conferência Municipal de Saúde.  

Em 2006 a SMS Guarulhos criou a área de gestão do trabalho, que era necessário a 

implementação de políticas que valorizassem o trabalho e o trabalhador do SUS. Nota-se ainda que 

havia a preocupação de implementar mecanismos de gestão que pudessem ser mais efetivos e 

operacionais, voltados para a realização de processos seletivos, concursos públicos, admissão, 

movimentação de pessoal e extensão de carga horária.  

Em um período de pouco mais de dois anos, de dezembro de 2006 a janeiro de 2009, houve 

um incremento do quadro de pessoal, com uma elevação quantitativa de 12,3%, que repercutiu em 

um aumento na folha de pagamento de 31,9%. Cabe lembrar que o Plano de Cargos Carreiras e 

Salários - PCCS foi implantado em abril de 2008 e estabeleceu um plano para os servidores da 

saúde regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho -  CLT. 
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Seus objetivos declarados foram (Guarulhos, 2010, p. 76) 

 Oferecer ao Profissional da Saúde oportunidades de desenvolvimento;  

 Adotar um instrumento de gestão de pessoas, instituindo uma política de ingresso, 

evolução, desenvolvimento e avaliação de desempenho;  

 Estabelecer incentivo ao exercício profissional em condições adversas de forma a 

tornar atrativo o deslocamento para regiões especialmente carentes.  

 

A SMS afirma que se constituiu como uma preocupação constante as questões relativas a 

educação permanente em saúde. Em 2005 promoveu a Política Municipal de Humanização e 

institucionalizou a Política de Integração Ensino e Serviço para apoiar a formação de pessoal na 

área da saúde. Desde 2007 desencadeou-se a discussão da necessidade de uma escola para formação 

em saúde, finalmente inaugurada e constituída em 2012.  

No plano a SMS declara sua intenção de qualificar a prestação de serviços pela articulação 

com as instituições formadoras. São listados vários processos educativos abrangendo milhares de 

alunos de cursos técnicos e nível superior na condição de estagiários, bem como graduandos e 

residentes do curso de medicina.  

 

5.2.3 - RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2011 

Dentre as informações obtidas pelo relatório de gestão destacam-se as seguintes:  

Expansão do quadro de pessoal contratados pelas instituições parceiras, conveniadas e 

prestadoras representando 17, 40%. Em contraponto, o quadro da administração direta, incluindo os 

municipalizados, permanece estacionário, com elevação de 0,41% do total do quadro.  

Na programação anual de saúde, que especifica objetivos, diretrizes, ações, metas anuais e 

recursos orçamentários, a revisão dos processos de trabalho tem seu foco no aumento de 

procedimentos.  Quanto à capacitação há uma ação voltada aos ACS na área da educação ambiental. 

Há ações relativas à saúde do trabalhador no seu âmbito geral, tais como:  

 implementar as notificações das doenças ocupacionais e acidentes de trabalho; 

 ampliar a rede sentinela em Saúde do Trabalhador com qualidade diagnóstica.  
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Para cumprimento da diretriz “Valorizar e qualificar os profissionais de saúde e promover 

ações de educação permanente” as ações propostas foram:  

 realizar ações que visem melhoria da qualidade de vida do trabalhador da área da 

saúde, cujo indicador, o percentual de redução dos afastamentos dos trabalhadores por doenças, 

fixados em 10% de redução, não foi atingido devendo ser revisto, segundo consta no relatório;  

 apoiar a implantação de avaliação de desempenho com mecanismo de incentivo para 

as equipes da Atenção Básica, reprogramada para 2012;  

 implantar Programa de Avaliação de desempenho, ação concluída em 2010; 

 definir padrão de lotação das UBS segundo a necessidade, 100,00% referente às 

funções relacionadas ao PROGRAB; 

 criar mecanismos para preenchimento de vagas e reposição de pessoal, indicador 

deverá ser revisto; 

 realizar cursos do HumanizaSUS para as equipes da Atenção Básica, reprogramada 

para 2012; 

 implantar processos de seleção de funcionários para cursos de especialização ou 

aperfeiçoamento de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal da Saúde. A meta era apenas 

de um servidor; 

  qualificar a equipe técnica da Gestão da Educação/Escola. Sem que tenha sido 

esclarecido a composição da equipe técnica, a proposta era de 50%, conseguiram qualificar 80%. 

Na diretriz “Qualificar os profissionais de saúde visando fortalecer a capacidade de 

elaboração e análise de dados, e, o monitoramento dos indicadores”, o relatório de gestão admite 

que pouco se avançou para qualificar os profissionais capacitados a analisar descentralizadamente 

as informações como instrumento de gestão.  

Em um total de 26 ações programadas, apenas 12 foram realizadas (46%) e 12 foram 

reprogramadas, das quais sete estão em andamento e duas foram revistas. Foram considerados 
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como desafios a implementação de ações visando avaliar a rotatividade dos trabalhadores; a 

implantação de um sistema informatizado para apoiar o controle do gerenciamento da força de 

trabalho; avaliação dos processos de formação mediante o desenvolvimento de indicadores; o 

mapeamento do perfil de formação dos trabalhadores; organização anualmente de um plano de 

ações de formações dos profissionais objetivando sustentar a implantação das políticas de saúde 

do município; aprimoramento do acolhimento com escuta qualificada, enquanto dispositivo da 

Política de Humanização. 

No capítulo da Saúde do Trabalhador em geral, procurando atingir toda a rede de serviços 

do SUS, a meta era elevar a notificação dos agravos à saúde do trabalhador para 1.094 

ocorrências; no entanto, foram notificados apenas 251 casos. 

 

5.2.4 – DECRETO MUNICIPAL DE Nº 26.613/2009 

Em 2009 o atual gestor municipal, em seu primeiro mandato, instituiu a Política de Saúde e 

Segurança do Trabalhador da Prefeitura de Guarulhos, atribuindo à Secretaria de Administração e 

Modernização e ao Departamento de Recursos Humanos a coordenação da elaboração de um plano 

de ação.  

Uma das ações listadas nesse decreto é o desenvolvimento de estratégias de prevenção e 

promoção à saúde mental no trabalho. Outras ações são a geração e disponibilização regular de 

informações relativas ao absenteísmo, decorrentes de adoecimento e acidentes de trabalho, e ainda, 

o aperfeiçoamento de mecanismos de identificação e notificação dos acidentes e doença no trabalho 

(GUARULHOS, 2009a). 

Não está especificado no decreto como deve ser feita a análise das informações disponíveis. 

Percebe-se de modo geral que todas as ações são orientadas para uma compilação quantitativa das 

ocorrências de saúde relativas ao trabalho. O plano contém, sem dúvida, dispositivos no sentido de 

garantir a detecção de riscos ambientais e promover a segurança nos locais de trabalho.  
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 5.3 - TRANSTORNOS MENTAIS COMO CAUSA DE AFASTAMENTO 

A relevância dos transtornos mentais como causa de afastamento no mundo de trabalho é 

demonstrada ao se examinar os dados de auxílio-doença concedidos aos segurados do INSS. Foram 

levantados os quantitativos do período de 2009 a 2011, no Brasil e por regiões, como consta nos 

quadros 5.3 e 5.4. Os agravos classificados como transtornos mentais perfazem 11, 1% em 2009, 

10,7% em 2010 e 10,5% em 2011. 

O auxílio-doença tem caráter temporário e é devido ao segurado que fica incapacitado por 

motivo de doença. Na 20ª edição do Anuário Estatístico da Previdência Social – AEPS, a 

Previdência concedeu 2.022.613 auxílios-doença por clientela no ano de 2011 (MPS, 2011). 

 

Quadro 5.3 - Quantidade de auxílios-doença concedidos por clientela, segundo as grandes regiões - 

2009/2011  

 

Grandes 

regiões 

 

Total 

 

Urbana 

 

Rural 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Brasil 1.733.877 1.925.012 2.050.673 1.525.083 1.686.759 1.814.257 188.032 213.969 208.356 

Norte  59.639 66.232 75.547 45.040 50.167 57.863 13.874 15.216 16.459 

Nordeste 281.862 327.782 351.014 186.875 216.837 241.441 91.993 107.050 104.943 

Sudeste 868.611 954.171 1.027.429 834.649 914.804 985.493 23.462 27.409 28.227 

Sul 410.841 445.621 448.551 352.101 381.312 389.185 53.529 58.353 52.896 

Centro-

oeste 

112.924 131206 148.132 106.418 123.639 140.275 5.174 5.941 5.831 

 Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social - 2011 
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Quadro 5.4 - Quantidade de auxílios-doença concedidos, por clientela e sexo do segurado, segundo 

os cinco capítulos mais notificados e o capítulo F da CID – 10. 2009/2011 

Capítulos da CID Anos Quantidade de auxílios-doença concedidos 

Clientela 

Urbana Rural 

Total Sexo   Sexo 

Masculino Feminino Total Masculino Feminino 

Total 2009 1.525.083 824.672 700.411 188.032 99.444 88.588 

2010 1.686.759 901.793 784.966 213.969 112.536 101.433 

2011 1.814.257 963.763 850.494 208.356 109.057 99.299 

XIX – Lesões, envenenamento e 
algumas outras conseqüências de 

causas externas 

2009 363.594 269.085 94.509 44.663 33.849 10.814 

2010 410.289 303.774 106.515 51.321 39.319 12.002 

2011 443.482 327.253 116.229 48.552 36.973 11.579 

XIII – Doenças do sistema 
osteomuscular e do tecido 

conjuntivo 

2009 295.833 150.761 145.072 28.747 15.636 13.111 

2010 327.238 162.483 164.755 32.520 17.728 14.792 

2011 350.016 173.310 176.706 31.794 17.381 14.413 

V – Transtornos mentais e 
comportamentais 

2009 169.739 83.279 86.460 7.155 3.265 3.890 

2010 180.986 87.401 93.585 7.876 3.570 4.306 

2011 191.367 92.213 98.154 7.376 3.323 4.053 

XI – Doenças do aparelho digestivo 2009 135.809 85.574 50.235 23.901 12.543 11.358 

2010 152.616 94.834 57.782 27.581 14.138 13.443 

2011 162.442 99.566 62.876 26.338 12.960 13.378 

IX – Doenças do aparelho 
circulatório 

2009 135.527 74.980 60.547 16.915 8.816 8.099 

2010 143.090 77.494 65.596 18.011 9.513 8.498 

2011 147.565 79.412 68.153 17.395 9.097 8.298 

  Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social - 2011 

 

No ano de 2011, dentre os 50 códigos da CID-10 com maior incidência nos acidentes de 

trabalho, reações ao "stress" grave e transtornos de adaptação (F.43) e os episódios depressivos 

(F.32) tiveram participação em um total de 709.474 benefícios: 3.698 com CAT e 2.784 sem CAT e 

3.217 com CAT e 2.785 sem CAT registrada, ocupando a 23ª e 39ª posições, respectivamente 

(tabela 31.9, MPS, 2011).  

É importante informar que a partir de abril de 2007, o INSS estabeleceu uma nova ordem de 

concessão de benefícios acidentários, que impactou positivamente no levantamento das estatísticas 

de acidente do trabalho. Com a resolução nº 1.236/2004 aprovada pelo Conselho Nacional de 

Previdência Social - CNPS, uma metodologia foi proposta para flexibilizar as alíquotas de 

contribuição destinadas ao financiamento do benefício aposentadoria especial e daqueles 
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concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos 

ambientais do trabalho; buscava-se “fortalecer o tema “prevenção e proteção contra os riscos 

derivados dos ambientes do trabalho e aspectos relacionados à saúde do trabalhador”” (MPS, 

2011, p. 531). 

Estudos verificaram que o cruzamento dos dados da CID-10 e dos dados da Classificação 

Nacional de Atividade Econômica – CNAE,  

permitira identificar forte associação entre diversas lesões, doenças, transtornos de saúde, 

distúrbios, disfunções ou a síndrome de evolução aguda, subaguda ou crônica, de natureza 

clínica ou subclínica, inclusive morte, independentemente do tempo de latência (formas que 

convencionou se denominar, no âmbito da Previdência Social “agravo”) e diversas 

atividades desenvolvidas pelo trabalhador (MPS, 2011, p. 531). 

 

A partir destes cruzamentos, uma matriz foi criada, com pares de associação de códigos da 

CNAE e da CID-10 para nortear a análise da incapacidade para o trabalho realizado pela perícia 

médica do INSS: o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário – NTEP. A perícia apresenta nova 

sistemática e deixa de exigir a vinculação de uma CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho) a 

um benefício para a distinção deste como de natureza acidentária, o que explica nas tabelas a soma 

dos benefícios informados pela CAT e dos que não possuem registro (MPS, 2011).  

5.3.1 - ANÁLISE QUANTITATIVA DOS AFASTAMENTOS DOS TRABALHADORES DO 

SUS 

De acordo com os dados fornecidos pelo SESMT, no ano de 2011, a Secretaria Municipal da 

Saúde apresentou 12.933 afastamentos com até 15 dias, sendo 3,6% ocasionados por transtornos 

psíquicos. Contudo, entre as principais doenças nos afastamentos no setor saúde por auxílio-doença, 

ou seja, acima de 15 dias, os transtornos psíquicos ocuparam o 1º lugar, com 19,5% dos 

afastamentos.   

Nos resultados apresentados a seguir, descrevem-se e analisam-se, do ponto de vista 

quantitativo, os dados coletados junto ao DRHS e SESMT.   
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As tabelas de 5.2 – 5.11 apresentam o número de afastamentos ocorridos, diagnosticados 

como transtornos mentais pelo capítulo V da CID-10, sem que seja possível discriminar o número 

de pessoas envolvidas. Em outras palavras, uma mesma pessoa pode ter sido afastada mais de uma 

vez.  

Na tabela 5.2 constam a totalidade dos afastamentos cujas causas foram referidas aos 

transtornos mentais. Do total de 342 ocorrências em 2011, cerca de 85 % são de menos de 15 dias. 

 

Tabela 5.2 – Tempo de afastamento por transtornos mentais de servidores da SMS Guarulhos, 2011 

 
 

Tempo de afastamento 

             (em dias) 

                             Total  

                                  n% 

            ≤15  292 (85,4) 

            >15 50 (14,6) 

           Total 342 (100,0) 

   Fonte: SESMT. SMA e SMS Guarulhos (2011) 

 

 

Os afastamentos dos auxiliares de enfermagem suplantam os de todas as outras categorias, 

sendo pouco mais da metade das ocorrências. Todavia, os enfermeiros da família apresentam  maior 

prevalência (16,7%), como mostra a tabela 5.3.  

 

Tabela 5.3 – Número de afastamentos por transtornos mentais em categorias profissionais 

selecionadas, SMS Guarulhos, 2011. 

 

CATEGORIA Nº Total Prevalência IC 95% 

 Médico 12 646 1,9% (1,2 ; 3,0) 

Enfermeiro da Família 11 66 16,7% (10,5 ; 25,5) 

 Auxiliar de Enfermagem 175 1308 13,4% (11,9 ; 15,0) 

Enfermeiro  35 316 11,1% (8,5; 14,3) 

 Médico de Família 4 60 6,7% (3,0; 14,1) 

 Médico (emergencial) 3 164 1,8% (0,7 ; 4,5) 

Atendente SUS 46 553 8,3% (6,6 ; 10,5) 

Agente Comunitário de Saúde 56 687 8,2% (6,6 ; 10,0) 

Fonte: SESMT. SMA e SMS Guarulhos 
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Como se vê na tabela 5.4, o maior número de afastamentos na região I acontece 

provavelmente em função do maior número de servidores lotados nessa região, que reúne o maior 

número de serviços. 

Tabela 5.4 - Afastamentos por transtornos mentais nas regiões administrativas da SMS Guarulhos, 

2011. 

Região administrativa                                                  n      (%) 

Região I 172 (50,3%) 

Região II 53 (15,5%) 

Região III 45 (13,2%) 

Região IV 72 (21,1%) 

Total 342 (100,0%) 

 Fonte: SESMT. SMA e SMS Guarulhos 

 

O número mais elevado de afastamentos procede dos serviços de atenção básica, seguidos 

pela atenção hospitalar, como mostra a tabela 5.5. São os níveis com maior número de servidores. 

 

Tabela 5.5 - Afastamentos por transtornos mentais e níveis de atenção, SMS Guarulhos, 2011. 

 

  Nível de atenção                                   n     % 

Atenção Hospitalar 108 (31,6) 

Atenção Básica 172 (50,3) 

Atenção Especializada 51 (14,9) 

Urgência e Emergência 11 (3,2) 

Total 342 (100,0) 

 Fonte: SESMT. SMA e SMS Guarulhos 

 

 

As tabelas 5.6 a 5.9 mostram o quantitativo das categorias selecionadas nas quatro regiões 

da SMS em dezembro de 2011. Na região centro, onde se concentra o maior número de unidades, o 

quantitativo de pessoal é superior quando comparado as demais regiões.  

Estratificando por Região: 
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REGIÃO I 

5.6 - Afastamentos por transtornos mentais em categorias selecionadas para a região I, SMS 

Guarulhos, 2011 

 

CATEGORIA nº Total Prevalência IC 95% 

 

Médico  7 402 1,7% (0,9; 3,2) 

Enfermeiro da Família - 37 - - 

Auxiliar de Enfermagem 117 732 16,0% (13,9; 18,3) 

Enfermeiro  23 184 12,5% (9,0; 17,1) 

Médico de Família - 5 - - 

Médico (emergencial) 3 133 2,3% (0,9; 5,5) 

Atendente SUS 22 219 10,0% (7,2; 3,9) 

Agente Comunitário de Saúde - - - - 

Fonte: SESMT. SMA e SMS Guarulhos 

 

REGIÃO II 

Tabela 5.7 - Afastamentos por transtornos mentais em categorias selecionadas para a região II, SMS 

Guarulhos, 2011. 

 

CATEGORIA Nº Total Prevalência IC 95% 

 

Médico 3 81 3,7 (1,5; 8,9) 

Enfermeiro da Família 2 11 18,2 (6,2 ; 42,8) 

Auxiliar de Enfermagem 18 136 13,2 (9,2 ; 18,8) 

Enfermeiro 6 41 14,6 (7,7 ; 25,9) 

Médico de Família - 15 - - 

Médico (emergencial) - - - - 

Atendente SUS 10 112 8,9 (5,4 ; 14,0) 

Agente Comunitário de Saúde - - - - 

Fonte: SESMT. SMA e SMS Guarulhos 
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REGIÃO III 

Tabela 5.8 - Afastamentos por transtornos mentais em categorias selecionadas para a região III, 

SMS Guarulhos, 2011. 
 

CATEGORIA Nº Total Prevalência IC 95% 

 Médico  - 68 - - 

Enfermeiro da Família   - - 

 Auxiliar de Enfermagem 15 164 9,1 (6,1 ; 13,6) 

Enfermeiro  2 34 5,9 (2,0 ; 16,3) 

Médico de Família - 16 - - 

 Médico (emergencial) - - - - 

 Atendente SUS 2 94 2,1 (0,7; 6,2) 

Agente Comunitário de Saúde 24 248 9,7 (7,0 ; 13,2) 

Fonte: SESMT. SMA e SMS Guarulhos 

 

 

REGIÃO IV 

Tabela 5.9 - Afastamentos por transtornos mentais em categorias selecionadas para a região IV, 

SMS Guarulhos, 2011. 

 

CATEGORIA  Nº Total Prevalência IC 95% 

Médico  2 126 1,6 (0,5; 4,7) 

Enfermeiro da Família 2 18 11,1 (3,7; 28,7) 

 Auxiliar de Enfermagem 25 276 9,1 (6,6 ; 12,3) 

 Enfermeiro 4 57 7,0 (3,2 ; 14,8) 

 Médico de Família 4 24 16,7 (7,7 ; 32,4) 

Médico (emergencial) - - - - 

Atendente SUS 12 128 9,4 (5,9 ; 14,5) 

Agente Comunitário de Saúde 18 160 11,3 (7,8 ; 16,0) 

Fonte: SESMT. SMA e SMS Guarulhos 

 

Nas regiões (tabelas 5.6, 5.7, 5.8, 5.9), as categorias que mais se afastam, com percentuais 

superiores ou próximos de 10% dos afastamentos, são os auxiliares de enfermagem e os 

enfermeiros, seguidos de perto pelos ACS. Cabe lembrar que são as categorias mais numerosas em 

todas as regiões.  

Na tabela 5.10, nota-se uma concentração do percentual de afastamentos (66,3%) na faixa 

etária de 30 – 49 anos, que pode ser aquela onde se concentra o maior número de servidores.  

 



68 

 

Tabela 5.10. Distribuição dos afastamentos diagnosticados como transtornos mentais por faixa 

etária, SMS-Guarulhos, 2011.  

Faixa Etária Frequência Percentual (%) 

20 – 29 48 13,6 

30 – 39 108 30,6 

40 – 49 26 35,7 

50 – 64 71 20,1 

Total 353 100 

Fonte: SESMT, SMA E SMS Guarulhos 

 

Como mostra a tabela 5.11, os TMG são minoritários em todos os níveis de atenção 

estudados, particularmente na atenção hospitalar. 

Tabela 5.11 – Distribuição dos afastamentos diagnosticados como transtornos mentais por nível de 

atenção e classificação de gravidade, SMS-Guarulhos, 2011.  

NÍVEL DE ATENÇÃO TM TMG Total 

Atenção Especializada 46 5 51 

Atenção Hospitalar 103 5 108 

Atenção Básica 159 13 172 

Urgência e Emergência 10 1 11 

Total 318 24 342 

Fonte: SESMT. SMA e SMS Guarulhos 

 

Torna-se difícil aprofundar a análise desses dados, em função do modo de registro que é 

adotado pelo SESMT. Como já mencionado, as planilhas não permitem discriminar o número de 

afastamentos de cada trabalhador, ao não especificar se os afastamentos se referem as mesmas 

pessoas. 

Vale retomar a requalificação que esta pesquisa sofreu, haja vista que o projeto inicial 

ambicionava comparar os afastamentos dos trabalhadores das OS com os da administração direta e 

a Secretaria de Saúde não conseguiu obter as informações da maioria das instituições parceiras; a 
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única que respondeu ao ofício de nº 300/2012, em 30 de julho de 2012, foi o Hospital Pimentas 

Bonsucesso, gerido pela SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, com 

os seguintes dados em 2011:  

 Quadro total de médicos: 326 colaboradores 

 Quadro total de enfermeiros: 99 colaboradores 

 Auxiliares e técnicos de enfermagem: 302 colaboradores 

 Quadro total de administrativos (atendenteSUS): 423 colaboradores 

 Número total de afastamentos por todas as causas: 45 colaboradores 

 Número total de afastamentos pelo capítulo F do CID-10: 06 colaboradores 

 Número de afastamentos de cada categoria:  

 Médicos: 06  

 Enfermeiros: 11 

 Administrativos: 25 

 Técnicos em enfermagem: 03 

 Número de afastamentos de cada categoria segundo o capítulo F do CID-10: 

 Médico: 01 

 Enfermeiro: 01 

 Administrativo: 03 

 Técnico em enfermagem: 01 

 

5.4 - ANÁLISE DO GRUPO FOCAL 

No dia 04 de junho de 2013 a equipe do projeto “guarda-chuva” realizou o grupo focal com 

os enfermeiros do SUS em Guarulhos. A proposta era identificar e articular as formas de gestão do 

trabalho em saúde, bem como aprofundar o conhecimento sobre as repercussões psicossociais na 

saúde dos trabalhadores no que tange ao papel do enfermeiro em seus locais de trabalho, o 

relacionamento com o gestor, as mudanças que houve no decorrer dos anos de trabalho, a relação 

entre a saúde e o trabalho que desempenham e ao reconhecimento do valor de seu trabalho.  
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Os relatos dos participantes indicam o quão insatisfeitos estão com a lógica presente no SUS 

em Guarulhos, representada pelos compromissos firmados entre a Secretaria Municipal de Saúde e 

o governo federal pelos programas AMQ, PMAQ/AB e ProGRAB. Todos eles são programas do 

Ministério da Saúde que visam melhorias na Atenção Básica.  

O PMAQ/AB, em especial, está voltado às ações que visam à melhoria do acesso e da 

qualidade da atenção à saúde e estrutura-se por metas de acordo com os indicadores de uma 

determinada área e suas porcentagens que precisam ser atingidas pelas equipes completas da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF). Sua adesão tem caráter voluntário e uma verba pelo MS é 

gratificada a equipe quando as metas são alcançadas.  

O trabalho em saúde para os enfermeiros se resume no cumprimento de metas e 

preenchimento de formulários para alimentar o sistema de informações do Ministério da Saúde. 

Vale destacar que os interlocutores relacionam o sentimento de angustia à sobrecarga de trabalho: 

[...] Então você tem que dar conta de todos os relatórios, produção, reunião 

com sua equipe, sua agenda, atender todos os grupos, participar de 

atividades educativas.  

[...] Eu passei o final de semana inteiro lendo relatório de agente 

comunitário. Por quê? Porque eu tenho compromisso com meu trabalho, 

porque eu quero trabalhar de forma correta.  

 

A crítica que fazem as metas impostas passa pela questão da secundarização da qualidade do 

acompanhamento. O importante para a gestão municipal é o número de atendimentos, aponta um 

dos interlocutores [grifo nosso].  A falta de condições para um trabalho adequado também foi 

unânime no grupo, como a infraestrutura precária e o déficit em insumos básicos.  

Com relação ao reconhecimento do trabalho, o tratamento desigual entre médicos e demais 

profissionais provoca sentimento de injustiça, sinalizada pelas palavras: traição e discriminação. 

Privilégios na carga horária de trabalho, folgas diferenciadas, permissão para se ausentarem em 

datas específicas, como Natal e ano novo.  
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Os enfermeiros percebem uma piora no sistema quando comparado ao início de suas 

contratações. Citam a falta de vagas para os acompanhamentos na atenção especializada, o 

acréscimo de novos programas ou estratégias que vão se agregando ao ponto de causar acúmulo de 

tarefas. Reconhecem ainda que o sistema de saúde avançou, embora afirmem que há preocupação 

em prover condições adequadas de trabalho aos seus servidores.  

Por último, sobre a saúde dos interlocutores, houve unanimidade ao dizer que certas 

políticas e atitudes da gestão central estão intimamente relacionadas com o adoecimento dos 

profissionais de saúde. Um dado de extrema relevância sobre o cuidado pôde ser apreendida na fala: 

Eu até falei com uma psicóloga da Regional, ela virou pra mim e falou: 

“vai para uma academia, faz uma caminhada”. [...] Então é assim, esse é o 

suporte. E você vê que muitos funcionários, na enfermagem nem tanto, mais 

auxiliar de enfermagem, porque se eles derem atestado, perdem a 

gratificação. Mas muitos funcionários dão atestados porque estão 

saturados, estão desmotivados. 

 

Há uma angústia em não se conseguir assistir aos usuários que não estão dentro das 

prioridades do PMAQ/AB., ou seja, que não são gestantes, crianças, hipertensos ou diabéticos, mas 

que apresentam um sofrimento social, haja vista que a regional recomenda prioritariamente o 

atendimento a essa demanda. Desta maneira, questionam o conceito de qualidade, bem como a 

inversão – qualidade versus números de atendimentos para se atingir a meta do programa. 

Eu de vez em quando choro antes de ir trabalhar, faço minhas orações e 

bola pra frente, mas o médico prescreveu fluoxetina e falou: “você precisa 

trabalhar melhor esse seu desequilíbrio emocional por conta dessa pressão, 

porque senão você vai deixar a sua família e as coisas vão continuar”. [...] 

Tem atendente SUS fazendo uso de medicação psicotrópica, tem outros 

enfermeiros fazendo uso de medicação para dormir, porque não conseguiam 

conciliar o sono. E a gente não tem nenhum outro apoio. 

 

 As narrativas sobre saúde-adoecimento-trabalho denunciam as estratégias individuais das 

quais lançam mão para se protegerem ou se recuperarem do sofrimento mental, demonstradas nas 

falas: 
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Tem uma que usa a agressividade, a outra vai no templo evangélico dela, eu 

vou no kardecismo e cada um vai tentar trabalhar isso. [...]Porque o que eu 

vejo hoje é que eu sofro mentalmente. O que reflete no meu físico: minha 

cabeça dói, minha pressão sobe, eu tenho náusea antes de ir trabalhar. Eu 

penso: eu estou inventando isso para não ir trabalhar, será? Mas não tem 

quem trate, o SESMT não dá conta de tratar de todo mundo. 

[...] porque domingo à noite tive taquicardia, eu fui três vezes parar no 

hospital para fazer eletro. Passei no cardio, minha pressão estava 18 por 

13, direto. Eu tenho 35 anos, não é para estar desse jeito. Tudo por conta do 

trabalho. Afeta a minha relação em casa, com meu marido e meus filhos. 

Não tenho vontade de sair, isso comigo, aí você vê que as outras pessoas 

também estão assim. 

[...] E eu não tenho mais vontade de levantar para vir pro trabalho – e eu 

moro a dez minutos do serviço, posso vir a pé. Eu não tenho mais 

disposição para levantar e vir. 

[...] Eu tenho a minha fuga que é ir para academia, se eu não vou, se não 

extravaso, eu retenho tudo. Então cada um tem que procurar a sua fuga. 

[...] quando eu já estava bem estressada, eu não dormia mais à noite, eu 

procurei a psicóloga da unidade – nós temos duas psicólogas, uma faz mais 

infantil e a outra faz adulto.[...] Mas até para te ouvir é muito difícil, eles 

não conseguem, eles não param nem para te ouvir. É como se o problema 

não fosse deles, eles não tem nada com isso. Não é com eles. Aí eu desisti, o 

dia que der certo eu vou atrás de alguma coisa... Não fui mais. 

 

5.5 - ANÁLISES DAS ENTREVISTAS 

 

5.5.1 - CONSELHEIRO GESTOR DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 

Entrevista realizada no dia 11 de abril de 2013 

B. é cidadã guarulhense há mais de três décadas e trabalha como ACS há sete anos. Desde 

2012 é conselheira gestora dos trabalhadores da saúde no CMS- Guarulhos, indicada pela gerente 

de sua unidade e eleita pelos próprios conselheiros gestores. Inicialmente contratada por uma 

Organização Social, teve seu vínculo repassado para a administração direta dois anos depois, em 

cumprimento a Lei Federal 11350/06. Em sua experiência entre duas modalidades de vínculo 

empregatício, só elenca a melhora pelo ticket refeição. Na forma de gestão anterior esse direito era 
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cumprido em forma de cesta básica. A diferença para B. está no aumento das metas, no desfalque de 

pessoal nas equipes e na excessiva burocratização, 

[...] aí com o tempo vem aumentando muitas papeladas que a gente tem, 

então assim, o que vai mudando é conforme as coisas que vão trazendo 

para gente colocar, pra gente ir fazendo. [...] As metas que a gente tem que 

estar atingindo, então conforme o ano, isso vai aumentando. 

 

Então, a saúde pública do trabalhador é mais difícil por causa das coisas 

mais burocráticas, da burocracia que tem...de não poder por outra pessoa 

no lugar. [...] Então acho mais complexo. [...]tem aquela burocracia toda, a  

médica está de licença maternidade [...]Ela é clínica.[...] você não pode 

chamar ninguém porque o lugar é dela[...]  quando um sai, você tem que 

abrir o edital, chamar novamente, aí leva um mês, aí tem que ver se aquela 

pessoa vai querer aquela vaga...aí se a pessoa não quer a vaga, você tem 

que abrir o edital de novo, chamar, dar o prazo da pessoa comparecer. 

 

Aí disse que vão abrir um concurso público, vão abrir um concurso para 

pegar mais funcionário. Mas assim, o que tem mais é a cobrança, 

entendeu? [...] tem funcionário que toma remédio controlado.  É muito, a 

cobrança lá fora, você chega aqui dentro, você não tem uma devolutiva 

para aquela pessoal, mas aí te cobram aqui dentro, que você  tem que 

acompanhar aquela pessoa e que tem que tá tudo certinho, mas você não 

tem um apoio. [grifo nosso] 

 

 O acompanhamento desses trabalhadores adoecidos, segundo B., é realizado pelo SESMT, 

pois o respaldo pela UBS é limitado. Para os usuários, a equipe de saúde da família tem o Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família – NASF, que por falta de recursos, nem sempre consegue atender 

adequadamente à demanda, que dirá da equipe.  

B. é membro da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador – CIST - comissão 

permanente do CMS.  Voltada à apreciação de políticas e programas de interesse da saúde, assim 

como demandas a ela encaminhadas pelos usuários, demonstra fragilidade em suas resoluções e 

ações, que podem ser verificadas no relato:  

[...] a CIST ficou um tempo meio parada. O pessoal ia, não ia, tinha vez que 

você ia e aí não dava quorum. [...] Esse ano a gente veio com tudo. Eles 

falam: vamos fazer! Mas primeiro vão começar com o privado, com a saúde 

do trabalhador privado, aí eles vão marcar uma reunião separada pra falar 

da saúde do funcionário público, então é falado, é explicado, mas gente 

entende que não é uma coisa que é praticada. 
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Ainda sobre a CIST, B. coloca que na última reunião o coordenador do CEREST discutiu 

um novo projeto de acompanhamento dos servidores, pois os afastamentos por motivos de saúde 

mental têm aumentado entre os atendentes SUS e os ACS, que sofrem violência verbal e física 

pelos usuários:  

[...] Teve um lugar aí que um ACS, uma menina, levou um soco no olho. 

[...] porque o cara falou assim: “É...porque o Posto não faz nada por 

mim...” e deu um soco no olho. [...]E parece que teve uma que foi 

estuprada, entendeu? Uma agente comunitária. [...] Muitas vezes, a gente 

precisa do emprego, então...vai se arriscando. E vai pedir uma hora pra 

não levar um soco no meio da cara, igual. Vamos rezando pra não levar um 

soco. [grifo nosso]  

 

B. se preocupa com a saúde dos trabalhadores e atribui como uma das causas de 

adoecimento a mudança de gestão e de planejamento, que varia de acordo com as eleições: 

 

É assim, você vê a pessoa, e ela está perfeita, de repente você vê que a 

pessoa começa ficar ansiosa, depressiva. Você vê que a depressão começa 

afetar um monte de coisa. E não é visto com carinho. Mas também é difícil, 

porque na prefeitura, de quatro em quatro anos é mudada a gestão, não é? 

Vem um Prefeito, aí ele fala, tem que ser tudo assim. Aí você está entrando 

naquele jeito, aí vem outro, faz totalmente diferente. É exigido muito do 

funcionário. O funcionário, às vezes, acaba não podendo dar um bom 

atendimento pro usuário. [...]funcionário é bem deixado de lado. São bem 

deixados, mesmo! 

 

A demanda dos trabalhadores por melhorias, segundo B., seguem questionamentos sobre o 

PMAQ, falta de pessoal, redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, demora no 

recebimento dos uniformes dos ACS, falta de medicamentos. 

É preciso discutir a questão da consciência ativa
3
 em saúde, relatada por B.:  

 

[...] a população é de vinte e duas mil pessoas na minha área. Então, se eles 

não entendem, batem de frente com a gente, vai  falar as coisas pra eles, 

eles não querem saber, porque na verdade, mesmo se você vai levar 

prevenção para eles, eles querem passar com o médico.  Muitas vezes vem 

                                                           
3
 Segundo Seligmann-Silva (2011) a consciência ativa diz respeito ao grau de cidadania de um sociedade, intimamente 

relacionada ao sucesso ou as insuficiências na garantia dos direitos enquanto ações efetivas do dia-a-dia voltadas à 

saúde coletiva. 
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para marcar consulta e só tem para dois meses depois, porque tem um 

médico só. [...] Aí o atendente SUS, coitado, que leva. [...] Ele fala assim: 

Ah, mas eu pago! Pago imposto, pago isso, pago aquilo e reclamam pra 

pessoa errada, em vez de ir direto ao lugar certo. 

 

B. em sua participação no CMS avalia que os conselheiros usuários são os mais preocupados 

com a saúde dos servidores, sobretudo porque realizaram visitas a campo, onde puderam vivenciar 

o cotidiano árduo da prática em saúde.  

Todavia, a representante dos trabalhadores conta que as prioridades eleitas pela população 

não se realizaram desde o último orçamento, e que os conselheiros estavam combinando boicotar o 

próximo.   

A externar sua impressão sobre os afastamentos de saúde dos trabalhadores, B. os relaciona 

à cobrança excessiva, pressão para cumprimento das metas e devolutiva ao Ministério e coloca 

como principais sintomas a ansiedade e a depressão – ocasionadas pelo estresse. 

B. critica os projetos gerais do Ministério da Saúde que são implantados nas gestões 

municipais, por não considerar as diferenças e especificidades da população.  

“Então, eu acho assim, que é...eu acho que...o quando, quando 

é...você percebe assim, quando se é colocado o projeto, porque todo projeto 

vem. É como se viesse pro município uma verba, né? Então eu acho assim, 

que quando é colocado o projeto. Eu acho que é mais...se é mais pensado 

de querer aquele projeto do que realmente ter pensado na população. Do 

que realmente a população precisa, entendeu?  

 

5.5.2 – GESTOR I - COORDENADOR DO SESMT – GUARULHOS 

Entrevista realizada no dia 04 de setembro de 2012 

 

E. é psicólogo do município de Guarulhos há mais de 30 anos e atualmente coordenador do 

SESMT. Em sua trajetória profissional já atuou como psicopedagogo, administrador da força de 

trabalho da prefeitura, coordenador de atividades educacionais e de saúde. Quando foi gerente 

técnico da rede de atendimento aos servidores da educação do município inovou no modelo de 

atenção, pois entendia que o atendimento psicológico deveria ser realizado por pessoal da saúde, a 
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quem caberia compreender a instituição, as relações presentes entre todos os servidores na escola. 

Com base nessa experiência, quando passou a atuar no SESMT, foi possível introduzir reformas. 

Antes da reformulação nas políticas, o serviço mensurava quantitativamente a saúde dos 

trabalhadores através de testes. E. propôs um atendimento mais humanizado, com remodelamento 

nas ações que enfatizava o respeito entre os servidores; efetuou parceria com o INSS para agilizar a 

reabilitação profissional do servidor que fora afastado por doença ocupacional; desconcentrou as 

ações na área da educação e, em 2009, foi publicado o decreto para os servidores municipais, 

baseado na Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador.  O SESMT realiza ainda 

palestras de sensibilização e faz acompanhamento diferenciado dos servidores que estão expostos a 

ruídos. 

Essa política em acompanhar os trabalhadores expostos a ruídos envolve a categoria 

professor, atendente SUS e recepcionistas. O interlocutor explica que o serviço está preocupado em 

melhorar as condições de trabalho no combate a cultura do adicional por insalubridade: 

[...] sensibiliza muito em nossas palestras com relação ao trabalho salubre, 

porque as pessoas querem receber insalubridade, é uma cultura, em 

receber 20%, 40% do salário mínimo...e a gente tem que mostrar que nós 

temos que fornecer condições salubre, não podemos pagar para lavar as 

mãos, pagar para você ficar doente, e aí é onde também, se há um 

entendimento porque se pensa primeiro quando você afasta um 

trabalhador, porque nós temos um programa permanente de saúde auditiva 

com todos os trabalhadores expostos à ruídos. 

 

Contudo, a fala do coordenador ao justificar os motivos pelos quais o posto avançado na 

saúde ainda não se concretizou, provoca-nos a pensar nas prioridades da política municipal. Quem 

deveria questionar eram os governantes, os intelectuais, que saúde não é só assistência médica.  

Então há preocupação: “vocês estão privilegiando lá um posto para o 

trabalhador e nós, como população?” Tanto é que o caráter em nenhum 

momento é existencial! É único e exclusivamente preventivo. Ai de nós 

fazermos alguma coisa existencial, trombando com um se já tem um SUS e 

existe uma demanda na cidade. 
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Inclusive, sua impressão sobre o por que a SMS ainda não implantou o posto avançado – 

apresentado pela primeira vez em 2009, ratifica a provocação:  

Ah...o secretário gostou, se propôs a fazer e... estão tentando propor até 

hoje. É o mesmo secretário, que está afastado, é período eleitoral e a 

secretária adjunto assumiu como secretária, é a mesma diretora...e é a 

mesma gerente que nós temos um relacionamento muito bom. Trocamos 

informações, trocamos “figurinhas”, mas não conseguimos um local, existe 

até um histórico. 

 

O diferencial do SESMT – Guarulhos está na seção da Psicologia Organizacional: composta 

por uma equipe de psicólogos que intervêm na organização do trabalho. Um dos programas 

desperta atenção: “Desgaste mental, enfrentamento e sofrimento psíquico no trabalho” - programa 

de prevenção e atenção ao alcoolismo crônico no trabalho. As palestras e treinamentos são 

promovidos por um grupo de formação continua que reúne profissionais de todas as divisões do 

próprio SESMT. 

 

5.5.3 – GESTOR II - DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA 

SAÚDE - GUARULHOS 

Entrevista realizada em 12 de junho de 2013 

 

A. tem formação em administração. Servidora do município de Guarulhos desde 1991, há 

seis anos é diretora do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde e presidente da 

atual gestão do Conselho Municipal de Saúde. Membro da pesquisa “guarda-chuva” acompanha o 

projeto desde os primeiros esboços.  

A interlocutora informa  que desde 2007 – quando foi trabalhar na secretaria de saúde, não 

foi construída nenhuma política em proteção à saúde do trabalhador e que os números de 

absenteísmo tem aumentado, embora a SMS tenha dificuldade em interpretar as análises 
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quantitativas realizadas pelo SESMT e como estes diagnósticos se vinculariam as condições de 

trabalho.  

A gestão central da saúde entende a pesquisa como uma oportunidade para subsidiar a 

discussão de uma política especifica para os trabalhadores da saúde, já que nem o SESMT, nem o 

CEREST promovem essa discussão.  

A. diz que os dados do SESMT como são compilados, causam grande dificuldade de 

interpretação, tanto a ela quanto aos conselheiros de saúde – por isso o desejo em se criar um órgão 

específico da saúde. Acrescenta ainda que o serviço falhou nos exames periódicos dos servidores, 

denunciado pelo governo estadual através do aumentado considerável de trabalhadores com 

tuberculose entre 2011 e 2013 (29 casos) quando comparados aos 3 casos existentes no período 

anterior.  Vê como possibilidade de avanço a capacitação dos gerentes das unidades,  

Porque naquele território, aquele gerente, ele é autoridade sanitária. Ele 

tem um papel técnico, tem um papel político. Tem toda uma articulação 

com a população. Ele tem uma atribuição que é de formador, de educador. 

E tem todos os outros compromissos da gestão. Como é que a gente olha 

pra esse trabalhador também da saúde que é o gerente da unidade. 
  

No decorrer da fala de A., surge um tema polêmico da Saúde Coletiva: a relação 

público/privado na gestão do SUS. Sua opinião é de que estes diferentes vínculos empregatícios, 

dentro de uma mesma unidade de saúde, trazem impactos nas relações interpessoais dos servidores.  

[...] as diferenças que isso trás. E de como um gerente de uma única 

unidade consegue administrar essas várias formas de vínculos. Então eu 

acho que isso já é uma complicação. Hoje nós temos os municipalizados e 

os terceirizados. [...] A gente precisa dar ferramentas, não é? 

 

A diretora relata que o DRHS não tinha acesso às informações das OS, e que por conta do 

relatório de gestão anual, começaram a receber a folha de pagamento, cuja oportunidade lhes 

denunciou uma série de inconformidades de uma delas, incluindo a questão de como os 

trabalhadores estão sendo remunerados. No entanto, demonstra descrença caso a gestão ficasse sob 

responsabilidade plena da secretaria de saúde: 



79 

 

Mesmo que isso venha, pra nós... Olha, “a partir de agora vocês vão fazer 

isso”. Nós não temos, na nossa estrutura, profissionais que dêem conta 

disso. Nem em quantidade e nem em capacidade técnica. [...]E outra, 

mesmo se tivéssemos condições, a gente não saberia como dar conta.” 

 

Há na secretaria dois tipos de registros para controle de presenças, o cartão de ponto e a 

folha de frequência. Segundo A., esta última oferece uma facilidade ao gestor em não expor seu 

trabalhador afastado, “principalmente em relação à saúde mental.” 

Os dispositivos que o DRHS tem para acompanhar seus servidores são os dados do SESMT, 

a “porta aberta” uma vez por semana para os trabalhadores que desejam conversar com o secretário; 

há também os conselheiros gestores nas unidades, os quais participam no CMS e informam os 

problemas que estão vivenciando em suas unidades (embora denunciem predominantemente 

problemas relacionados à assistência) e, como último dispositivo citado, existe a CIST, que está 

muito aquém do desejado pela gestão central.  

No decorrer da entrevista, A. usa várias vezes a expressão “olhar para os trabalhadores”, 

como principal recurso para a construção de uma política de pessoal que contemple as 

especificidades do trabalho em saúde. Esse discurso confirma que a demanda na área da saúde é 

muito grande, ao ponto das políticas e ações, por vezes, serem construídas as pressas, com pouca 

reflexão e com um viés fortemente assistencial. 

A percepção da diretora sobre os afastamentos relacionados aos transtornos mentais é de que 

vem aumentando entre os servidores da administração direta por falta de profissionais Já nas 

entidades parceiras, a impressão é que não se afastam na mesma proporção, até porque exercem um 

controle rígido e há a ameaça de demissão a qualquer momento - contida nas entrelinhas dos 

contratos regidos pelas normas da CLT e expressa na alta rotatividade dos profissionais. 

 

5.5.4 – GESTOR III - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARULHOS 

Entrevista realizada em 12 de junho de 2013 
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Carlos Derman é vice-prefeito da cidade de Guarulhos desde 2012 e secretário da saúde pela 

segunda gestão consecutiva. Membro do CMS, demonstra uma participação muita próxima aos 

usuários e trabalhadores do município. Afirma que não é possível tornar realidade os princípios do 

SUS sem que os trabalhadores estejam no centro do sistema. Dentro desta perspectiva, faz um 

panorama dos problemas que envolvem a saúde dos trabalhadores do SUS atualmente, como 

subfinanciamento, condições de trabalho, ambiente de trabalho, relação interpessoal com usuários e 

gerência e as estratégias da gestão, da administração.  

O secretário apontou algumas iniciativas que a SMS dispõe aos seus servidores, como bolsas 

de estudos nas faculdades privadas, com as quais assinam convênio para realização de estágios; 

custeio para algumas qualificações, desde que o servidor se comprometa a permanecer na função 

por dois anos depois de finalizado o curso; contratação de novos trabalhadores, com a clareza da 

necessidade de aprimorar mais políticas voltadas para os trabalhadores. 

Quando perguntado sobre as metas pactuadas com o Ministério da Saúde e a possível 

relação com o adoecimento dos servidores, discursou:  

É, eu acho que o ministério está certo. Nós temos que dar as condições para 

que isso aconteça. [...] Se os recursos do SUS são escassos, se falta 

dinheiro, você tem que zelar pra que o dinheiro seja bem utilizado. [...] Eu 

acho que o Ministério está certo em exigir a produção, porque nós temos 

que gerenciar bem os recursos. Agora, você tem que dar as condições. Tem 

que ter ambiente adequado. Tem que ter número de funcionários. Tem que 

ter as ferramentas adequadas. [...] Mas você tem que exigir produção, 

porque se não você estará dando razão àquela visão que as pessoas tem de 

funcionário público, que não corresponde à realidade e nem pode 

corresponder. 

 

Resgata-se a história do SUS, a qual no início não contava com a alta demanda dos dias 

atuais - os tratamentos eram específicos, voltados ao combate das epidemias e à atenção 

especializada. O difícil nos dias atuais é encontrar o equilíbrio entre a produtividade e a qualidade, 

sem reproduzirmos a lógica do produtivismo e da mercadoria.  O servidor deve estar consciente de 
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que é preciso produzir, mas focado na qualidade e assegurado por condições dignas de trabalho. 

Como avaliar? Qual é a produção que a saúde precisa estipular?  

O interlocutor aponta como problema a ser enfrentado, a questão do duplo/triplo vínculo que 

os trabalhadores assumem.  

No discurso, expõe que a secretaria possui uma política diferenciada para a categoria médica 

em forma de gratificação caso não apresentem nenhum atestado durante o mês; construída na gestão 

anterior a assumida pelo secretário, vem sanar a alta de absenteísmo entre os médicos, já que 

Então isso foi anterior à minha gestão, mas produziu um resultado muito 

positivo. Porque médico dava atestado para o outro. Então você tinha, sei 

lá, 50% de absenteísmo. Com essa medida se reduziu lá para poucos por 

cento. 

 

O interessante a seguir é que o secretário acrescenta que, a partir desses resultados positivos, 

surge a proposta para estendê-la as demais categorias profissionais. Todavia, por acreditarem que o 

absenteísmo, principalmente da categoria enfermagem, traduz-se em adoecimentos de fato, 

reprovaram- na.  

[...] eu particularmente fui contra também, porque se não você ia ter gente 

doente trabalhando aí, não é? Quer dizer, eu acredito que a imensa maioria 

dos atestados corresponde realmente a uma situação de doença. E não é 

atestado conseguido por favor, de pedir pra descansar, tal, acho que essas 

realmente tem problemas de saúde. 

 

Quando questionado sobre o perfil destes adoecimentos, sua percepção recai sobre a 

categoria enfermagem, no nível da atenção hospitalar devido a problemas osteomusculares ou 

problemas de saúde mental. Acrescenta que Guarulhos tem uma política em manter os trabalhadores 

mesmo depois de aposentados – com a qual não concorda.  

Bom, tem outro fator importante de se considerar, que tem bastante gente já 

com certa idade aqui. Essa é uma diferença do serviço público com o 

serviço privado. [...] Tem inclusive gente com mais de 70 anos, a prefeitura 

tem uma política que eu acho errada. 
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Esse discurso está impregnado da lógica privada, da cultura do descartável, do binômio 

jovem/velho - capaz/incapaz. No entanto, o próprio tratamento estatístico dos afastamentos por 

transtorno mental contradiz este conceito, tendo a idade máxima na casa dos 64 anos. 

Um dos temas atuais sobre adoecimento no sistema público de saúde discutido é a questão 

das atribuições do ACS, em especial a exigência em ser morador do bairro no qual trabalha. Em 

Guarulhos, o secretário aponta que há um problema com essa categoria, “[...] tem bastante agente 

comunitário que está há oito, dez anos. Todos eles tão procurando outros empregos. Não aguentam 

mais.” 

Retomando a questão do subfinanciamento do SUS, a população guarulhense também é 

afetada no que tange as consultas e exames de especialidades, enfrentando filas de esperas que 

chegam a nove meses. Já os trabalhadores sentem a falta de recursos financeiros através do quadro 

de pessoal deficitário, que os obriga a trabalhar mais e nem sempre em condições ambientais 

adequadas.  

Nesse sentido, a lei de responsabilidade fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04/05/00), que 

estabelece em nível nacional os parâmetros a serem seguidos relativos ao gasto público de cada ente 

federativo, impede que Guarulhos invista mais recursos na área da saúde, haja vista que 27% do 

orçamento municipal destinam-se à saúde, e desses, 48% são gastos com a folha de pessoal.  

 É uma luta, porque a prefeitura está gastando dos recursos próprios, hoje, 

perto de 27% com saúde. A maior parte desse gasto é com pessoal. [...] Eu 

preciso de mais gente, preciso ampliar as UBS, não tem recurso.  

 

 

5.5.5 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEESP 

Entrevista realizada no dia 20 de maio de 2013 

 

G. é enfermeira há 25 anos. Nos últimos 18 anos tem se dedicado ao sindicato, ocupando no 

momento, novamente a presidência da comunicação e a presidência da Federação Nacional dos 
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Enfermeiros – FNE. A categoria no Brasil representa um milhão e oitocentos e sessenta e quatro mil 

trabalhadores e no Estado de São Paulo quatrocentos e treze mil. 

Para atender as necessidades da categoria e reivindicar melhorias na condição de trabalho do 

SUS, o SEESP tem como estratégia participar nos Conselhos Municipais de Saúde. As cidades as 

quais possuem cadeiras no CMS são: São Paulo, Bauru, São José do Rio Preto, Taubaté, entre 

outras. Destaca que o sindicato lutado muito nos municípios pela regulamentação das jornadas de 

trabalho para 30 horas, com exceção da cidade de São Paulo – onde a redução já é garantida. 

Todavia, São Paulo – capital tem o agravante da gestão por OS e fundações, as quais não possuem 

jornada regulamentada.  

O projeto de Lei Federal pela redução da jornada de trabalho tramita no Congresso desde os 

anos 2000. Em 2009 a categoria fez uma grande mobilização e conseguiu deixá-lo pronto para ir 

para a pauta, e até entrou no ano passado, mas o ministro Padilha pediu para retirá-lo devido ao 

impacto orçamentário que causaria aos governos. Nesse sentido, o sindicato tem buscado apoio com 

os vereadores de cada município. 

Entrevistador: Guarulhos tem alguma movimentação nesse sentido? 

G: Guarulhos a gente começou a fazer um trabalho lá, mas não teve, não 

teve nenhum vereador que encampasse de fato essa questão da jornada das 

trinta horas, né? É...enfim, a gente conta muito com a ajuda do vereador, 

porque se não é ele pra ajudar na interlocução com o executivo, fica 

bastante complicado.  

 

Ao explicar como caminham as negociações sobre a redução da jornada de trabalho, G. vai 

além da ponta do iceberg: 

[...] tanto as Filantrópicas quanto as OS foram bastante resistentes nesse 

período, porque elas entendem que elas sobrevivem do repasse do SUS, a 

tabela SUS, já é uma tabela inviável. [...] elas acham que é justo, que 

melhoraria sem dúvida nenhuma a qualidade da assistência, mas depende 

do governo aumentar o financiamento, elas só aceitam se tiver 

financiamento do governo federal. [...]A proposta do governo federal é que 

o pessoal do “Estratégia da Família” continue com quarenta horas, pois 

para que tenha vínculo com as UBS, tem que ser quarenta horas. 
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A sindicalista expressa preocupação com o sofrimento no trabalho sob duas questões 

específicas: a violência laboral e o assédio moral. A primeira delas atribui à alta demanda, que 

causa nos usuários a incompreensão pela demora no atendimento.  Já a problemática do assédio 

demandou um trabalho árduo de combate, pois aumentou entre a categoria, ao ponto de duas 

enfermeiras tentarem suicídio em um período de dois meses.  

G. informa que os profissionais estão se afastando muito por estresse e depressão - frutos da 

violência e do assedio moral sofridos, que essa violência está mais presente nos serviços públicos e 

que os serviços quando respeitam o dimensionamento de pessoal protegem o trabalhador do 

assédio, já que a sobrecarga é menor. E mapeia: 

Não é que o enfermeiro assedia porque ele quer assediar, é que muitas 

vezes ele não tem alternativa, porque o enfermeiro ele é chefia, certo? 

Como chefia ele recebe ordens e tem que repassar ou, muitas vezes tem que 

ser duro para ordem dele ser cumprida. [...] muitas vezes, o chefe assedia o 

próprio enfermeiro que tá na assistência e esse, assedia os subordinados, 

que é o técnico ou o auxiliar, é uma cascata. 

 

Você encontra isso nos hospitais públicos, principalmente nos hospitais 

estaduais que tão sucateados. Nós tivemos muitos casos em OS também. 

[...] Para manter o contrato de gestão, deixava um, dois enfermeiros 

cuidando de várias unidades, quando deveriam ter vários enfermeiros.[...] 

Agora se você pegar os hospitais é...os grandes hospitais, não tem esse 

problema, porque tem o dimensionamento do pessoal, tem profissionais 

descansados, qualificados, capacitados, o que não acontece nos hospitais 

públicos. 

 

A portaria nº485/05 estabeleceu as diretrizes básicas para a implementação de medidas de 

proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, conhecida com NR 32. É 

bandeira de luta do sindicato, atualmente, construir uma política junto ao Ministério Público do 

Trabalho para fiscalização, ou seja, para cobrar dos estabelecimentos que ainda não implantaram.  

Com relação às Conferências de Saúde e as políticas de proteção à saúde do trabalhador, seu 

posicionamento conflui com os demais interlocutores:  

Tanto as conferências municipais, quanto as conferências de saúde do 

trabalhador, eu particularmente, não me lembro de nenhuma decisão que 

de fato tenha traçado políticas efetivas, sinceramente. É uma das coisas que 

eu brigo muito com os nossos representantes que estão nos Conselhos 
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Municipais, eu falo: “Gente, mas vocês vão lá, discutem, discutem, 

discutem, mas na ponta mesmo, o trabalhador continua na mesma forma, 

cadê a resolutividade?  

 

G. acredita que o gestor ao formular políticas está intencionado à captação de votos eleitorais. 

E saúde do trabalhador, eu acho que não interessa muito para os gestores. 

[...] No último debate que tivemos com o ministro, nós falamos pra ele: 

“Ministro, para implantar as 30 horas, o impacto orçamentário para o 

governo vai ser de sete bilhões de reais”. Aí ele falou: “Se for para eu 

investir sete bilhões em regulamentação da jornada da enfermagem, eu 

prefiro investir sete bilhões no combate ao câncer e fazer as campanhas, 

investir em equipamentos de hemodiálise”. 

 

Há de se atentar para diferença exposta entre as políticas de proteção do setor privado e do 

setor público: a negociação coletiva no âmbito do privado, que permite nas convenções coletivas 

incluí-las como cláusulas protetivas à saúde do trabalhador. Em sua análise, o setor privado tem 

uma visão mais progressista, a qual investir na saúde do trabalhador significa menos afastamentos, e 

em consequência, menos custo com a força de trabalho. 

Então você consegue colocar lá, uma assistência médica, um mapa de risco, 

consegue estabelecer vacinação preventiva. [...] Quando você trata 

preventivamente a saúde do trabalhador, você não tem tanto absenteísmo, 

você não tem tanto afastamento, então você tem um trabalhador rendendo 

mais e com saúde. Então, isso diminui risco pra empresa. O setor público 

não tem essa visão. 

 

G. relata que antigamente os enfermeiros preferiam trabalhar na gestão pública devido à 

contratação por regime jurídico único, cujo vínculo estatutário lhes permite uma série de direitos 

permanentes, incluindo estabilidade no trabalho. Como em Guarulhos desde os anos 2000 as 

contratações são via CLT, não há mais preferência.  

Além da participação ativa nos CMS, o sindicato quando necessário negocia direto com o 

governo municipal em questão. Campinas é tida como exemplo de negociação exitosa:  

Campinas nós tivemos várias reuniões para discutir a questão das trinta 

horas. [...] Como é uma cidade em que a família trabalha e no horário em 

que a Estratégia da Família está lá, nunca consegue visitar, nós 

negociamos com eles de por duas equipes, aumentar o tempo de 

abrangência e desregulamentar a jornada dos trabalhadores para que 
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pudessem ter um pouco de folga, para ter um pouco mais de laser. E está 

começando a funcionar bem. 

 

G. ao elencar as causas que mais adoecem em sua categoria, que são sobrecarga de trabalho 

e salários defasados, atribui aos baixos salários à visão biomédica da população, centrada 

exclusivamente no médico e na “cura” imediata. E acresce a informação com casos de trabalhadores 

envolvidos com uso abusivo de substâncias químicas.  

Essa falta de estabilidade tem feito com que o trabalhador adoeça, sim! 

Bastante! Por quê? Ele está sobrecarregado, ele fica estressado. Ele se 

desgasta muito mais do que se ele fosse servidor. Não é que servidor não 

gosta de trabalhar, mas ele pode tomar algumas atitudes, que como 

celetista ou contratado por uma empresa privada ele não pode. Porque daí 

ele pode ser mandado embora a qualquer momento. [...] hoje você já 

encontra, dependentes químicos. [...] Nós tivemos um caso de um técnico de 

enfermagem, que trabalha numa UBS, usuária de crack. Ela falou num 

debate que foi para as drogas porque estava sobrecarregada demais. 

 

Por sua experiência, a sindicalista assegura que existe relação entre os afastamentos por 

motivos de saúde dos trabalhadores e as modalidades de gestão. E toma como exemplo o abuso das 

figuras políticas do Estado de São Paulo: 

[...] isso é muito comum, quando é época de eleição, por exemplo, você 

encontra um enfermeiro sozinho na unidade. [...] falamos com vários 

enfermeiros e a resposta é sempre a mesma: “eu sou contratada por uma 

organização social, o prefeito daqui pediu aos agentes comunitários pra 

fazer campanha eleitoral e eu como sou contratada, não sou concursada, 

não tenho como falar não, porque se ele ganhar e eu falar não, eu sou 

colocada para fora. 

 

Quanto ao posicionamento contrário do sindicato às OS, G. entende que para o trabalhador 

ter liberdade e poder se expressar é necessário o regime jurídico estatutário. Acrescenta que muitas 

das OS acabam sendo uma estratégia de desvio de dinheiro.  

O contrato de gestão favorece a saída do dinheiro e dinheiro público é pra 

ficar dentro do serviço público. 
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5.5.6 - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – SINDACS 

Entrevista realizada no dia 30 de abril de 2013 

G. é agente comunitário de saúde – ACS há oito anos – cinco deles dedicados ao cotidiano 

do SUS. Atualmente, tem formação em administração de empresas e compõe a presidência do 

sindicato.  

O SINDACS foi fundado há apenas três anos por iniciativa dos ACS do município de Santo 

André. Fruto de um movimento sindical que conseguiu, sem nenhum apoio sindical, reivindicar 

pagamento por insalubridade. Com o fortalecimento desse grupo de ACS, surgiu a idéia de se criar 

um sindicato. Em meio a ataques, perseguições e ameaças, o movimento foi desmembrado.  

O sindicato surge por articulação da Confederação Nacional dos Trabalhadores de 

Seguridade Social – CNTSS, da Federação Estadual dos Trabalhadores de Seguridade Social - 

FETSS e da Central única dos Trabalhadores – CUT. Após oito meses de longos debates, optam por 

representarem a região metropolitana, menos a capital.  

Após a formação dos representantes do sindicato, tratou-se de levantar as demandas dos 

ACS nas diversas regiões e, naquele momento, a maior reivindicação era por uma política salarial 

específica. Os ACS de Mauá e Ribeirão Pires, por exemplo, trabalham em condições salariais muito 

abaixo da região metropolitana e o município de São Caetano, por sua vez, ainda possui ACS 

contratados por instituições parceiras – proibido pela Lei Federal nº 11.350/2006. 

Dando sequência a entrevista, F. discute a relação público/privado que penetrou nas gestões 

públicas e, embora seja a favor da administração direta, diz que os trabalhadores da região do ABC 

não vêem problemas no vínculo com a Fundação ABC. No entanto, reconhece que diferentes 

vínculos empregatícios entre trabalhadores de uma mesma categoria profissional geram conflitos.  

Na Fundação entra a questão mais participativa, tem o chamado Conselho 

Curador, que torna a questão mais pública. Na frente de uma O.S. tem um 

senhor que toma iniciativas, ele tem um contrato pra cumprir com a 

administração, o contrato chegou ao fim e você não o renovou e acabou o 

serviço.  
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O SINDACS se posiciona contrário as Organizações Sociais, por entender que elas 

raramente cumprem o básico das condições para um trabalho adequado e por acreditar que é a 

principal forma de ter terceirização e precarização do trabalho. Referindo-se aos trabalhadores 

paulistanos contratados por OS, afirma:  

[...] o pessoal das OS tem procurado mais, e a procura se dá mais porque 

tem condições mais difíceis. [...] a gente recebe telefonemas, e-mails de 

pessoas que estão nas OS em termos de condição. [...] Mais é na capital. 

 

Em contrapartida, F. demonstra que repassar os ACS para administração direta não garante, 

necessariamente, a desprecarização do trabalho no SUS, como propõe a Portaria 2.430, que instituiu 

o Comitê Nacional Interinstitucional de Desprecarização do Trabalho no SUS (BRASIL, 2003). 

Dentre iniciativas prioritárias do programa foram elaboradas diretrizes para o Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários no SUS (PCCS-SUS), entendido como das principais ferramentas visando 

garantir, a partir de um debate multilateral com os trabalhadores e representações sindicais, a: 

estruturação das carreiras; a valorização dos trabalhadores pela equidade de oportunidades de 

desenvolvimento profissional; o favorecimento das mesas de negociação para subsidiar o processo 

decisório e de representação; a regulamentação das formas de contratação e ingresso, progressão e 

fixação nas carreiras  

Em Mauá a gente já tem contratação direta com a prefeitura pre-ca-rís-si-

ma,  porque hoje o ACS de Mauá, ele recebe setenta por cento do piso [...] 

O mínimo é o salário. [...] um funcionário público não tem mais a 

expectativa de fazer outra coisa, ele só vai contando o tempo que falta para 

se aposentar. O trabalho de funcionalismo público acaba sendo mal visto, 

não tem educação continuada, não tem estímulo o suficiente. E quando não 

há estímulo suficiente, a pessoa não vai se motivar. 

 

Como pautas específicas à Saúde do Trabalhador elencam-se: os acidentes de trabalho 

(mordidas de cachorro nas casas dos usuários e acidentes de percurso), os direitos trabalhistas - para 

que possam se proteger de assédio moral e de desgaste mental, o reconhecimento através da 

formação e a sobrecarga de trabalho: 
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 Os casos de depressão hoje são freqüentes, infelizmente, ainda não 

conseguimos fazer um trabalho quantitativo disso, de como isso está 

acontecendo, quem são essas pessoas, como essas pessoas estão, o que 

estão fazendo exatamente, como estão as condições de trabalho. [...] tem 

um número grande de afastados. 

 

[...] que é difícil você trabalhar, você tá no dia-a-dia com enfermeiro que 

ganha oito vezes mais do que você, você tá todo dia com médico que ganha 

quase vinte vezes mais o que você que é a realidade hoje aqui,  no ABC.. 

Isso incomoda. 

 

[...] a gente entende que não está sendo um trabalho de qualidade. Você 

tem cento e cinquenta famílias, você não vai conseguir fazer cobertura. 

Hoje a realidade não é essa, a realidade é, de média, duzentos e trinta, 

duzentos e quarenta...média! A gente tem agentes com trezentas famílias, 

trezentos e vinte famílias, simplesmente você não consegue fazer o trabalho, 

você não tem condição de fazer o trabalho. [...] mas isso também se dá 

porque as atribuições ainda estão mal definidas. [...] o agente de saúde é 

tapa-buraco! Sabe, tudo que falta se pede ao agente pra fazer. 

 

F. incorpora seu discurso através da formação profissional. Acredita que muito dos 

problemas que os ACS enfrentam se tornam pessoais por falta de conhecimento das questões 

sociais; deveria essas dificuldades ser enfrentadas como problemas de trabalho. 

A gente costuma até dizer, o que a educação não resolve vai pra 

assistência, o que a saúde não resolve vai pra assistência (risos) e o que a 

assistência não resolve passa pro agente comunitário, então a gente até 

enxerga os ACS são um dos profissionais mais afetados por essa falta de 

preparo, porque além de ele não ter essa bagagem técnica que o enfermeiro 

tem , de que o médico tem. 

 

[...] o ACS é ACS vinte e quatro horas! Porque ele mora no lugar. [...] para 

alguns é um ônus muito pesado, que a pessoa se sente invadida na sua 

privacidade, que acabam levando a gente ter vários problemas em relação 

a isso. 

Com relação aos ACS de Guarulhos, o sindicato não possui nenhum filiado. F. conta que há 

uma disputa entre o Sindicato dos Servidores da Administração Pública – STAP do município em 

função do recolhimento e que alguns sindicatos guarulhenses por não serem da CUT, causam a 

chamada disputa de base.  
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Retomando ao STAP, vale destacar a descrença de F. na dedicação às demandas dos ACS 

guarulhenses pela gestão desse sindicato, uma vez que representa todas as categorias profissionais 

do município. 

Com sua participação nas mesas de negociação e nas Conferências Municipais de Saúde em 

alguns municípios, F. aponta que os temas mais reivindicados para a proteção dos trabalhadores 

estão na ordem dos acidentes de trabalho e da violência.  

 

5.5.7 - DIRETOR DO SINDICATO DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO E REPRESENTANTE DA 

REGIONAL DE GUARULHOS 

Entrevista realizada no dia 15 de abril de 2013 

 

Médico há 32 anos na cidade de São Paulo, desde a década de 90 é filiado ao Sindicato dos 

Médicos de São Paulo – SIMESP, onde foi presidente em três oportunidades. Atualmente é 

presidente do SIMESP, atua no Conselho Federal de Medicina - CFM, na Federação Nacional dos 

Médicos - FENAM e representa a regional de Guarulhos, além da clínica particular.  

F. já participou dos CMS do município de São Paulo e Guarulhos. Em ambos nunca 

presenciou discussões que estivessem relacionadas à saúde dos trabalhadores e justifica:  

[...] existe um certo preconceito em lidar com questões de Recursos 

Humanos, porque o funcionalismo público ele é visto de uma maneira um 

pouco distorcida. [...] vamos dar um exemplo bem claro: se for discutir a 

questão do PCCS, que é uma ferramenta de gestão importante para o SUS, 

o pessoal tem dificuldade em fazer um tipo de discussão, tem inclusive 

preconceito.  

 

O Plano de Cargos Carreiras e Salários – PCCS em Guarulhos foi viabilizado pela Lei 

Municipal nº 6.359/08. Para a formatação da carreira, foram criados cargos que passaram a abranger 

várias funções - os chamados “cargos largos”. Dessa forma, foram criados 19 empregos que 

abrangem todas as funções próprias da Saúde, agrupadas em dois empregos de nível fundamental, 

sete de nível médio e 10 de nível superior (GUARULHOS, 2008). 
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Além disso, possibilitou a extinção de algumas funções que já não atendiam as necessidades 

da Secretaria da Saúde, bem como, a criação de novas funções já exigidas pelo desenvolvimento do 

trabalho em saúde: Médico Substituto, Enfermeiro da Família, Condutor de Veículo de Urgência, 

Rádio Operador e Oficial de Controle Animal. 

Desta maneira, torna-se visível o equívoco do dirigente do Sindicato dos Médicos sobre o 

desinteresse mais geral das demais categorias médicas ao PCCS. Diga-se de passagem, um dos 

desafios da gestão central da SMS está em modificar o plano – que tem ocasionado muito 

desconforto e insatisfação entre os trabalhadores.  

Como diretor da subsede do sindicato dos médicos em Guarulhos se preocupa com a saúde 

da categoria, a ponto de ter sido um dos coordenadores na Mesa Nacional de Negociação 

Permanente do SUS – fórum paritário que reúne gestores públicos, prestadores de serviços privados 

da saúde e entidades sindicais nacionais representativas dos trabalhadores da saúde para discussão 

de políticas, 

[...] a saúde do cuidador é uma das mais desprezadas. [...] Não existem 

políticas específicas na área de saúde do trabalhador no município de 

Guarulhos, nem em qualquer parte desse país! Os funcionários públicos da 

área de saúde estão normalmente expostos à uma série de riscos, desde 

riscos biológicos a ergonômicos e, que normalmente não são discutidas. 

 

Como apresentado anteriormente, F. é membro da Federação Nacional dos Médicos, órgão 

que teve como estratégia para divulgação das diretrizes elaboradas na Mesa Nacional, cursos de 

aperfeiçoamento à saúde do trabalhador – modalidade semipresencial, realizados pela Universidade 

Federal de Minas Gerais e pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  Cabe destacar que, 

alguns gestores municipais de Guarulhos já participaram do curso. 

F. faz uma crítica aos gestores no que tange as políticas formuladas nas conferências 

municipais, estaduais e nacional:  

[...] é difícil sensibilizar os gestores da necessidade de estabelecer uma 

política específica nessa área, eles até dizem que é importante, agora, de 
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fato, estabelecer políticas, real, é...muito difícil. [...] aliás, os gestores tem o 

costume muito legal, que é não respeitar o que a conferência determina. 

 

F. consegue ver uma semelhança entre a gestão da administração direta e a gestão por 

parceiras: a ausência quase total de ambas em formular e concretizar políticas à saúde do 

trabalhador. Todavia, esclarece que os funcionários contratados pelas parceiras fazem parte de uma 

gestão privada, que por sua vez, segue a lógica da legislação do setor privado – “completamente 

diferente da administração pública”.  

O SIMESP há anos vem lutando contra a implantação das OS, OCIP, autarquias de direito 

privado no Estado de São Paulo, mas por enquanto só tem obtido derrotas, diz F.: 

Agora, o cara que vai trabalhar na O.S., ele é como se ele fosse 

trabalhar em qualquer setor privado, né? 

 

Com relação às políticas propostas pelo sindicato ao gestor municipal de Guarulhos, F. diz 

ter boas relações, mas que não fogem à regra dos gestores públicos brasileiros: “Eles conversam 

muito e realizam pouco.” F. problematiza esse formato de discussão de políticas, já que as 

interlocuções partem sempre dos sindicatos, de maneira individual.  

Tem uma coisa que é muito ruim lá, você não tem uma mesa de negociação 

onde pudessem os trabalhadores sentar e os gestores também, sentar a 

mesa e discutir políticas específicas, isso não existe! 

 

A percepção de F. enquanto diretor do SISMEP sobre a saúde mental dos médicos denuncia 

o uso abusivo de álcool e drogas entre os médicos e enfermeiros, principalmente com os que 

trabalham na “ponta”. Compreende como possíveis causas as péssimas condições de trabalho e a 

dupla/tripla jornada de trabalho. 

Você trabalha em péssimas condições de trabalho, com estresse muito 

violento e com acesso fácil à determinados medicamentos. [...] então o 

índice é bastante grave. Então você tem uma carga horária muito grande, 

né? Médico, em vez de trabalhar 44 horas semanais, trabalha muitas vezes, 

60, 70 horas por semana. Enfermeiro faz a mesma coisa, porque o salário é 

baixo, na área de enfermagem termina arrumando o segundo emprego. 
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E para finalizar a entrevista, F. expõe o posicionamento do SIMESP com relação as OS:  

Contra! Nós somos contra essas porcarias![...]Quando se transfere gestão 

para o setor privado, você cria distorções muito grandes, não é? Além de 

criar essas distorções, por exemplo, as O.S., eles trabalham muito com 

porta fechada [...] Eles só trabalham com filé mignon [...] aquilo que não 

aumenta custo. [...] Então, aquilo que é de baixo custo eles atendem, o que 

é de alto custo eles transferem pra o SUS. E tem outras situações, não tem 

controle social sobre os gastos, o próprio governo não tem controle. Agora, 

essas O.S. aí, do Kassab, o Haddad agora encontrou uma série de 

cobranças de consultas sem ter sido feitas. Efetivamente tem acontecido. 

 

5.5.8 - SINDICATO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE GUARULHOS 

– STAP 

Entrevista realizada no dia 12 de junho de 2013 

 

Fundado na década de 80 pelo atual prefeito de Guarulhos, o STAP possui 20 anos de luta e 

representa todos os trabalhadores da administração pública por contratação direta ou indireta. 

Atualmente possui em torno de 25 mil servidores filiados dentre as mais de 150 funções existentes 

no município. Posiciona-se contra a existência de sindicatos por categoria profissional, por entender 

que a massa quando está reunida aumenta o poder de negociação. 

O interlocutor está em seu segundo mandato no sindicato e ocupa, atualmente, o cargo de 

secretário geral da diretoria executiva. Há cinco anos envolvido com o movimento, elege o trabalho 

com os ACS seu maior esforço. Vale destacar seu relato: 

O ACS, ele tava na cidade de Guarulhos com o menor salário [...] e as 

piores condições de trabalho.  Foi muito mal recebido nas UBS. [...] O 

profissional- o técnico, o recepcionista, o médico não os via como um 

profissional de saúde. [...] Então nós reivindicávamos: uniforme, a 

manutenção da insalubridade e que não fosse o pior salário da cidade. [...] 

Toda essa luta aí, nós conseguimos quatorze por cento de reajuste pra eles, 

conseguimos manter em acordo a insalubridade, que é vinte por cento do 

salário mínimo. 
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Na luta pelas melhorias das condições de trabalho, o sindicato reivindica revisão das 

atribuições do ACS, bem como a redução do número de pessoas por eles assistido e a redução da 

jornada de trabalho em 30 horas semanais para todos os servidores e expõe as justificativas da 

gestão municipal em não implementar a lei:  

Bom, a primeira justificativa deles, sempre, é impacto financeiro. Só que vai 

em contrapartida com a matéria feito pelo COREM, que fez uma pesquisa à 

nível nacional e viu que o impacto é mínimo! [...] E mesmo assim a 

prefeitura não apresenta uma contra proposta, “olha...realmente o impacto 

é esse.”  

 

Com relação à participação do STAP no CMS – Guarulhos, o secretário aponta que muito 

das decisões acontecem nos bastidores, que as propostas quando vão para votação já estão ganhas e 

que falta capacitação técnica aos conselheiros, que acabam votando por “osmose”. Por todas essas 

questões, o sindicato tomou a decisão de não mais participar: 

[...] conversei com outras pessoas de outros conselhos e foi possível 

identificar que isso é uma característica. Porque você pega, eles vão nos 

bairros...é tudo estratégico! [...] mais de cinquenta por cento é preparado 

pra votar no que o gestor precisa. Muita coisa já vem preparada de tal 

forma que já está até em andamento. Então é melhor ficarmos ausente do 

Conselho, porque nós sabemos que lá nós não temos voz. 

 

Os sindicatos conseguiram que a prefeitura fundasse em 2009 a Comissão Permanente de 

Negociação – CPN, que tem por objetivo discutir as reivindicações e propostas dos servidores 

públicos com o poder executivo municipal. Essa tem sido a principal ferramenta do STAP de 

negociação. No entanto, o secretário coloca que questões relacionadas à saúde mental do 

trabalhador não são discutidas, até porque acha que essa temática deve ser responsabilidade do 

SESMT.  

A sobrecarga de trabalho tem feito com que os servidores busquem ajuda no sindicato. O 

interlocutor lista a saúde como primeiro setor que mais apresenta demanda, seguida do trânsito e da 

guarda civil.  

 A saúde falta muito profissional, falta demais! E a saúde é o pior salário. 
Pior, desses três grupos aqui. Auxiliar de enfermagem em Guarulhos ganha 
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em média, mil e quinhentos reais. Ele tá perdendo para um monte de 

tercerizadas e cidades pequenas. 

 

Aprecia que a saúde dos trabalhadores contratados pelo setor privado está mais protegida, 

visto que os SESMT das empresas são mais ativos, buscam avaliá-los periodicamente e estão 

preocupados com a reposição. E compara com sua própria experiência enquanto servidor público: 

[...] eu estou há doze anos, eu fiz um exame periódico. Como que eles 

podem falar que eles sabem sobre a minha saúde?  O que eu adquiri nesses 

doze anos que estou na Prefeitura. [...] o SESMT nosso nem um periódico 

ele consegue fazer. [...]O trabalhador, na verdade, não pode se afastar, 

porque diminui o salário, diminui o benefício, diminui tudo! Então tem um 

monte de gente trabalhando doente! 

 

O STAP posiciona-se contra as terceirizações e questiona como é possível uma OS realizar 

bons trabalhos com a mesma verba pública que o poder público não consegue?  

Defende que para se ter mais políticas públicas no município voltadas à saúde dos 

servidores, os gestores da SMS deveriam ser profissionais da saúde.  

O secretário denuncia a falta de infraestrutura no SUS em Guarulhos, que faz com que 

algumas UBS atendam muito acima do número limite, ou seja, na região pimentas determinada 

UBS que deveria acompanhar dez mil habitantes, tem demanda de quase cem mil. Ainda, critica a 

lógica da assistência baseada em metas e as formulações de políticas que não consideram as 

especificidades de cada região nos três níveis de governo. 

eu fui conversar com um grupo de ACS’s esses dias, e aí teve uma menina 

que falou assim: “Poxa, estão cobrando as metas, estão cobrando as 

metas” E aí, a gerente falou pra mim assim: “Você não tá fazendo um 

trabalho bem feito.” Eu falei: “Como que eu não, to?” Ela falou assim: 

“Você só cadastrou cinco alcoólatras.” Ela falou assim: “Não, mas é só 

isso que tem na minha microrregião” “Ah, não, não é não!” “Não, é sim! 

Eu cadastrei todos!” Ela falou assim: “Mas a meta é dez! 
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5.5.9 – DIRETOR DO SINDSAÚDE 

Entrevista realizada no dia 12 de junho de 2013 

 

O SindSaúde representa os trabalhadores da saúde em nível regional e estadual. Livre pela 

escolha da central sindical, cada qual possui sua filosofia. O SindSaúde Guarulhos foi fundado em 

1993. Filiada a CUT, representa os trabalhadores do setor privado, filantrópico e a categoria de 

médico veterinário dos municípios de Guarulhos, Mairiporã e Itaquaquecetuba, atualmente, com 

cerca de duas mil e quinhentas pessoas filiadas. 

Como o SindSaúde representa trabalhador do setor privado, M. expõe a diferença entre a 

saúde dos mesmos em relação aos servidores da administração pública: 

O setor público te dá um pouco de garantia, porque precisa de um processo 

administrativo, você não pode simplesmente mandar embora. [...] “Patrão 

não gostou de você”? Mandam embora, acabou. “Vai levar seu filho no 

médico? Ah, não, manda essa mulher embora, agora, da próxima vez não 

contrata pessoa com filho, não!”  É a visão empresarial [...] o que interessa 

para o patrão. 

[...] trabalhador não pode reclamar que está com dor nas costas pro 

patrão no setor privado. Patrão: “Ih, outro atestado.” Manda ele embora. 

E no setor público, já não. Já é mais garantido. [...] Então, o trabalhador 

do setor privado e até do filantrópico, ele sofre muito! As doenças 

associadas ao trabalhador se potencializam no setor privado. 

 

Nesse sentido, a marca de luta do sindicato tem sido a reivindicação pela redução da jornada 

de trabalho para 30 horas. Faz um mapeamento da força de trabalho da enfermagem para reforçar a 

importância na redução: a maioria é do sexo feminino (70%), divorciada e a única responsável pelo 

sustento da casa, tendo até tripla jornada de trabalho. 

 

No entanto, há resistência por parte dos gestores municipais em aprovar essa política, 

alegando que aumentaria os custos na folha de pagamento, já que a contratação por mais 

trabalhadores seria inevitável. M. discorda:  



97 

 

Eles só pensam no impacto financeiro, só que o impacto financeiro que eles 

apresentam lá, no Ministério da Saúde, não é a realidade dos nossos 

cálculos. [...] Eles maquiam, manipulam, botam vinte por cento do impacto 

financeiro, porque fazem simplesmente a proporcionalidade de hora em 

hora e não é bem assim. [...] isso daí, iria impactar dois, três por cento, 

mais ou menos. [...] mas precisa de uma vontade política. 

 

No que se refere à participação do sindicato no Conselho Municipal de Saúde e nas 

Conferências de Saúde nos três níveis de governo, M. tece críticas, respectivamente: 

Não vejo razão nenhuma de ele existir, porque na realidade a decisão é de 

um poder só. [...] O problema é você explicar para o usuário, para fazer 

com que ele entenda que está votando numa coisa que pode prejudicar ele. 

Eles não têm um entendimento, porque são manipulados. Então os 

representantes de sindicatos que, ao menos percebem esse jogo, acabam se 

afastando. 

Só fica no papel, muita coisa...então, é decidido o que seria ideal para o 

município, é decidido o que seria ideal para o estado, mas não é 

implementado. 

 

M. denuncia a precariedade da infraestrutura do Hospital JJM (Jesus, José e Maria) e atribui 

ao secretario municipal da saúde posicionamento corporativista diante das políticas por ele 

assumidas:  

[...] trezentos funcionários, quatrocentos, tem vinte lugares para almoçar, 

como é que eles almoçam? Cabe? Onde que eles vão almoçar? E se vier 

trinta por cento do contingente, eles vão almoçar onde? Não tem lugar! [...] 

isso aí é Condição de Trabalho? Não é condição de trabalho! 

 

No discurso do dirigente, ainda não existe uma preocupação com a promoção à saúde mental 

do trabalhador, que tem se envolvido cada vez mais com álcool e drogas para suportar o cotidiano 

do trabalho:  

Essa questão psicológica que o trabalhador sofre, assédio, isso daí deixa as 

pessoas doentes! E o que ninguém quase fala é da proteção ao trabalhador 

da saúde nesse aspecto, todo mundo pensa que é só o que se machuca, só! É 

o mental?O mental aumentou muito. [...]a nossa cultura é de não dar valor 

à saúde do trabalhador, em todas as esferas, ninguém dá importância. 
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Finalizando a contribuição, o dirigente relata que os sindicatos só conseguem negociar 

melhorias para os trabalhadores por meio das Convenções Coletivas, representadas pelos sindicatos 

dos empregadores e dos trabalhadores. Interpretadas como um dispositivo potente de negociação, 

no município, há resistência por parte dos empregadores, conseguindo na maioria dos acordos, 

apenas políticas paliativas.  

 

5.5.10 - CONSELHEIRA USUÁRIA DA REGIÃO I – CENTRO 

Entrevista realizada no dia 26 de fevereiro de 2013 

 

C. é cidadã guarulhense há mais de vinte e cinco anos. Enfermeira do trabalho aposentada 

apresenta-se como militante do SUS e debatedora das políticas públicas. Já foi conselheira 

municipal pela Pastoral da Saúde por quatro anos, conselheira estadual de São Paulo pelo 

Movimento Popular da Saúde por mais quatro anos e, atualmente retornou ao CMS como 

conselheira gestora de sua UBS – pertencente à região I – centro e vice-diretora dessa gestão. 

Levanta dois problemas sérios que envolvem a saúde pública municipal: o subfinaciamento 

e o uso abusivo de drogas. Guarulhos ultrapassa a cifra de 27% do orçamento municipal destinado à 

saúde, e mesmo assim, não consegue atender toda a demanda adequadamente; quanto ao CAPS – 

serviço especificamente voltado para as necessidades em saúde mental está muito aquém da real 

necessidade. Há apenas uma unidade do CAPS III4 para atender uma população com mais de um 

milhão e trezentos mil habitantes. 

C. na função de conselheira gestora nunca presenciou uma pauta no CMS que fosse 

específica para discussão de políticas voltadas a saúde mental do trabalhador. Devido às visitas 

                                                           
4 - Os Centros de Atenção Psicossocial – CAPS são uma estratégia advinda da luta pela reforma psiquiátrica no Brasil, 

organizando uma rede substitutiva aos hospitais psiquiátricos. Para mais informações, ver: Ministério da Saúde. 2005. 

Reforma Psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil. Disponível em:  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relatorio15_anos_caracas.pdf

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relatorio15_anos_caracas.pdf
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realizadas nas unidades, atribui o estresse do trabalhador à ambiência do trabalho e à pressão por 

parte dos usuários, os quais têm aumentado muito quantitativamente: 

 

[...] nós temos constatado ultimamente: aumentou muito os usuários do 

SUS, por um empobrecimento, por um aumento financeiro nos convênios, 

então o SUS está colhendo cada vez mais diferentes classes sociais, 

principalmente as que eram consideradas ricas e que agora deram uma 

“abaixadinha”. Só que o funcionário ele vem sendo muito pressionado, 

porque o sistema de regulação demora muito para marcar uma consulta 

[...]  Só que aí o paciente não entende que o funcionário não tem culpa, que 

é um sistema todo de lista de espera, há uma avaliação médica de 

classificação de riscos, então o paciente vai lá e xinga o funcionário que 

está na porta. 

 

Constatou-se ainda, por meio das visitas, que a região mais carente pertence à região 

Bonsucesso – III; que o gerente quando está próximo ao trabalhador lhe proporciona segurança. 

Por não conseguir atender todas as necessidades dos usuários, o sistema sobrecarrega a linha 

de frente, cujos trabalhadores se envolvem afetivamente com as dificuldades da população. C. 

percebe que a maioria dos afastamentos está relacionada ao “emocional”.  

Por último, contribui com ideias para a melhoria da proteção à saúde do trabalhador, a saber, 

garantia das rodas de conversa em todas as unidades e reuniões bi ou trimestrais entre o DHRS (por 

extenso) e as categorias profissionais com objetivo de ouvir as demandas/necessidades de cada uma. 

C. espera que as novas gerações lutem pela saúde do trabalhador, como lutaram para a 

redemocratização do país, pelo SUS. 

 

5.5.11 - CONSELHEIRO USUÁRIO DA REGIÃO II – CANTAREIRA 

Entrevista realizada no dia 07 de março de 2013 

 

D. é metalúrgico aposentado. Cidadão guarulhense há 40 anos, em 2009 foi convidado para 

ser delegado na Conferência da Saúde Ambiental e foi conselheiro gestor do HMCA e do HMU – 
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cargo que renunciou por não aceitar a maneira como as decisões são adotadas.  Em 2012 entrou 

para o CMS como representante do Fórum de Saúde. 

O SUS municipal, em 2012 concretizou um projeto muito esperado - Escola da Saúde do 

SUS, voltada para a formação e educação em saúde de seus profissionais. Nesse projeto, o 

interlocutor deposita sua esperança no trabalho mais humanizado, já que suas experiências apontam 

que os conflitos entre os próprios trabalhadores, são prejudiciais a qualidade da assistência. Propõe, 

inclusive, que o projeto do humaniza SUS abranja o nível central da gestão. 

D. explica que uma das funções do CMS é acompanhar as instituições parceiras – 

contratadas ou conveniadas. No entanto, coloca que não há exercício de fato, a secretaria faz e refaz 

os contratos sem que os conselheiros participem e acompanhem se as metas acordadas estão sendo 

cumpridas.  

 [...] o secretário refez o contrato com a Santa Casa, só que nós não 

sabemos como está sendo este contrato, ele assinou, não passou nem pelo 

Conselho ainda e faz mais de dois anos. Agora a SPDM, parece que está 

revalidando, isso teria que mostrar no Conselho, mas não é mostrado. 

Para cada terceirizado existe uma comissão do Conselho. [...] A secretaria 

adjunta falou para eu entrar na comissão da Santa Casa de Misericórdia, 

até me puseram, mas aí fizeram a negociação entre eles. A Secretaria e a 

Santa Casa não chamaram ninguém.[...] acho que essas coisas tinham que 

ser mais transparentes.  

 

O conselheiro usuário demonstra a frágil regulação que há por parte da secretaria nas 

questões que envolvem os serviços contratados pelas OS e Entidades Filantrópicas.  

No que concerne ao relacionamento interpessoal dos servidores, o conselheiro percebe 

diferenças entre as modalidades de contratação. Diz que as pessoas contratadas pelas instituições 

parceiras são:  

[...] mais comunicativas, são mais abertas, assim, com os funcionários, 

sabe. É mais acolhido,há respeito pelo outro, a gente percebe isso. Dentro 

do poder público parece que é um querendo puxar o tapete do outro, parece 

não, é! É um criticando o outro. 
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O conselheiro relata uma situação constrangedora sob a qual um trabalhador da SMS se 

envolveu com o SAMU municipal: tratou-se de um usuário em estado grave demandando 

atendimento com urgência e o serviço só dispôs a ambulância quando a mesma recorreu à secretária 

adjunta da saúde. Nervosa no momento do ocorrido, responde a um processo administrativo por ter 

falado “mais alto” quando solicitava o atendimento emergencial.  

D. reafirma a importância do trabalho em equipe e aponta a postura rígida da gestão do 

SAMU como ditatorial – os próprios funcionários do serviço demonstram a dificuldade de bom 

relacionamento com a gerente. Acha que esta postura tem a ver com o funcionalismo público, com 

as disputas de poder que nele há e com a falta de pessoal que sobrecarrega e estressa os 

trabalhadores. 

Como membro do CMS, nunca viu nenhuma política específica à saúde do trabalhador ser 

colocada em pauta nas reuniões.  Faz parte da CIST e nela presenciou, mas não específicas à área da 

saúde.  

Entrevistador: E políticas para os nossos trabalhadores do SUS?  

Interlcutor: Não lembro, não. Só sei que cobrança de serviço tem muito![...] 

Pressão é muito![...] conforme o lugar, na periferia eles apanham mais, os 

atendentes SUS.[...] eu falo apanham porque a população vai bater neles, 

reclama deles, reclama com eles. E eles não têm nada a ver com isso. Eles 

não têm culpa de nada, só que a população não enxerga isso. 

Para o usuário, uma das soluções estaria no apoio mútuo entre as instâncias, desde a 

prefeitura acompanhar a SMS até as regiões darem respaldo com mais proximidade as UBS, pois 

justificam todas as carências e ausências no subfinanciamento.  D. propõe que a saúde se articule 

com os demais setores do município, acha que só assim será possível um avanço nas condições de 

vida e saúde da população. Muito embora, também expresse indignação pelo baixo valor que a 

União repassa ao município. 

Em sua leitura sobre os colegas do CMS, acha que eles não estão preocupados com a saúde 

dos trabalhadores e faz o papel de mediador entre os trabalhadores e a gestão central: leva as 

reclamações sem identificá-los. Nesta função, elenca que as maiores reclamações são falta de 
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pessoal, internet lenta para marcação de consultas e exames e demora na realização dos exames. 

Demora essa, atribuída ao desamparo do Estado de São Paulo em não disponibilizar vagas 

suficientes para os exames específicos.  

E se tem que tocar o serviço e não tem RH, não tem nada! Acaba sempre 

tendo a razão! Atendente SUS, muito lugar aí que precisa de três, quatro e 

só tem um[...] Tem gerente aí que tá saindo fora! Porque diz que não tem 

respaldo e não tem mesmo! Isso é uma realidade![...] Conforme a região 

mais para periferia eles não querem ir também. É difícil para os atendentes 

SUS devido à pressão da população. Os ACS da Ponte Alta, mesmo, a 

maioria tava tomando psicotrópico, problema psicológico.  De tanta 

população bater, levando serviço para casa. 

 

Que nem teve um exame aí, que tinha que parece duzentos e quarenta na 

fila, aí o Dr. Carlos falou assim: o Sistema de Regulação de Oferta de 

Serviço e Saúde só libera dois pra nós em um mês. Tem duzentas e quarenta 

pessoa na fila, quer dizer, e aí se vai fazer quantos por ano?Uma ano dá 

vinte e quatro. Duzentos e quarenta na fila vai dez anos! 

 

 Vale destacar que o município realiza o projeto Saúde Participativa, D. participou da última 

que aconteceu em 2011 e compartilha a sensação de seus colegas conselheiros: desânimo é a 

palavra escolhida para traduzir a não realização das prioridades votadas nesse último evento.  

[...] foi escolhida aqui na conferência, o mais urgente, o mais necessário em 

2011. Não fizeram nada do que foi votado, do que o pessoal votou pra fazer.  

Até hoje não faz nada, tão fazendo a UBS lá do Bom Sucesso que, diz que tá 

construindo, nem fui lá. As quatro regiões tinha, três construção e três 

reforma, pra cada região, nada disso aconteceu, desde 2011. 

 

Com relação aos afastamentos dos trabalhadores, suas visitas permitem problematizar como 

o estresse interfere na vida a posteriori. Na região centro, acredita que a postura autoritária do 

supervisor tem desgastado o servidor, o qual faz os arranjos sem consultar os trabalhadores. 

Muito autoritária, o que ela fala tem que ser e isso tá desgostando os 

funcionário. Funcionário não pode te um certo conflito com ela, questionar 

alguma coisa, que ela já queima.[...]  

 

O conselheiro entende que os trabalhadores estão desprotegidos, já que o único serviço que 

deveria acompanhá-los, SESMT, é um órgão público e, como tal, não fiscaliza seus pares. Para 
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encerrar sua contribuição, D. propõe, como alternativa para minimizar os problemas do SUS, 

inverter o fluxo de investimento, ou seja, investir mais recursos na AB e não na rede especializada. 

Eu acho que deveria inverter o fluxo de investimento. Você está investindo 

ao contrário, tem que partir da rede básica, na prevenção! [...]  Se está 

enchendo os hospitais que é de Pronto Atendimento, urgência é que está 

faltando investimento da rede básica que é a de prevenção! As UBS, muitas 

precisam de dois clínicos, muitas está com um! Para periferia talvez tenha 

alguma que não tem nenhum![...] Não tirar da alta complexidade!  Que a 

alta também você não pode tirar! O que tinha que aumentar é embaixo, na 

prevenção! 

 

 

5.5.12 - CONSELHEIRO USUÁRIO DA REGIÃO III – SÃO JOÃO BONSUCESSO 

Entrevista realizada no dia 21 de março de 2013 

 

K. é cidadã guarulhense há 29 anos. Eleita pela segunda vez para representar os usuários no 

CMS, nesse mandato é conselheira gestora da sua região e do hospital Pimentas. 

K já presenciou discussões relacionadas à saúde dos trabalhadores do SUS nas reuniões do 

CMS, como a questão dos servidores do Centro de Zoonose que se afastam muito, principalmente, 

os atendentes SUS. E desdobra a reflexão sobre essa categoria profissional: 

Eu vejo na minha unidade, são poucas pessoas, muita gente querendo ser 

atendida. E as pessoas brigam muito, chega a sair briga mesmo. [...] 

Porque os atendentes são poucos e a população é muita. [...] E vejo no 

hospital Pimentas também. Quem leva as porradas são os atendentes. 

 

Em uma reunião sobre saúde mental, os conselheiros usuários foram visitar uma unidade de 

assistência à saúde mental na região centro a discussão envolveu a dificuldade desses profissionais e 

usuários para chegarem até lá. 

 O lugar é pequeno, distante, de difícil acesso e os profissionais ficam 

encurralados naquela pedacinho. 
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Na Saúde Participativa, K. reivindicou que a região III ficasse com o Hospital Pimentas da 

região IV, para atender as gestantes e não a Maternidade Jesus, José e Maria, porque  Pimentas está 

mais próximo da região.  

Acredito que na regional, quando se é feito um estudo pelos profissionais da 

saúde, que escolhem onde é a referencia. O hospital Pimentas é bem mais 

próximo para nós. 

 

K. ao analisar as preocupações dos conselheiros usuários com os trabalhadores do SUS, 

aponta: 

Eu acredito que as pessoas estão mais voltadas à saúde da população. Às 

vezes, a gente esquece que os profissionais também ficam doentes. E a gente 

acaba nem discutindo muito, porque a carência do usuário é tão grande, 

que a gente queria médico ali. Porque na minha unidade ele passa com a 

enfermeira e o usuário diz: eu quero médico, médico, médico. 

Na época que o médico da minha unidade enfartou, foi exatamente por isso, 

porque é uma correria e ele, porque é um profissional muito dedicado e 

está na unidade desde que abriu, há nove anos, então ele já se tornou quase 

que da família. Ele é um médico que te ouve. 

 

K. participou da última Conferência Municipal de Saúde e não se lembra de nenhuma 

proposta específica à saúde do trabalhador da saúde. E elenca como principais motivos dos 

afastamentos o estresse e o desgaste físico:  

Um os principais motivos é o estresse, nesse momento é o atendente 

SUS.[...]  Eles acabam ficando temerosos, porque sofrem agressões.[...] a 

pessoa não pode nem fazer um xixi que os usuários reclamam, chamam de 

folgados. 

 

 

5.5.13 - CONSELHEIRO USUÁRIO DA REGIÃO IV – PIMENTAS CUMBICA 

Entrevista realizada no dia 08 de abril de 2013 

 

P. tem formação em ciências biológicas e desde 1974 é moradora de Guarulhos na região 

Pimentas Cumbica. Eleita pela segunda vez no CMS, atualmente representa o conselho gestor da 
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região IV, cadeira conquistada pelos usuários visando qualificar as atribuições do conselho, uma 

vez que era controlado pela igreja católica por meio da carta diocesano, das Pastorais da Saúde, do 

Idoso e da Criança. Ainda, participa do controle social do Hospital Pimentas. 

A conselheira informa que este é o primeiro mandato dos conselheiros gestores e que 

significou um equilíbrio nas votações das propostas, anteriormente decididas sob a avaliação da 

igreja católica. 

Vale acrescentar que o conselho gestor é um permanente e deliberativo,  destinado ao 

planejamento, avaliação, fiscalização e controle de execução das políticas e das ações de saúde em 

sua área de abrangência, da administração direta. Conforme relata P.:  

O conselho gestor é meramente cobrado com o que está acontecendo na 

unidade, porque está faltando profissional, a unidade está lotada. E a 

unidade de saúde é importante porque através do conselho gestor que se 

forma o Pró-rede, que vem verba do município (da SMS) para a unidade. E 

o conselho gestor junto com o Pró-rede tem que discutir se realmente o 

dinheiro está sendo usado para melhorar o atendimento na unidade.[...] No 

hospital pimentas não tem Pró-rede. Lá a verba que a secretaria passa é 

pra eles administrarem e concertar tudo que tem. Tudo o que tem no 

hospital Pimentas é da prefeitura, é tudo patrimoniado na secretaria. [...]Se 

a SPDM sair da administração a prefeitura tem que assumir os 

funciónarios,com tudo o que está patrimoniado, é só parceira, diferente das 

terceiras. Pra mim é tudo igual, porque eles administram como querem. 

 

Quando questionada se já presenciou nas reuniões do CMS discussão sobre pontos 

relacionados à saúde dos trabalhadores, P. se recorda da reivindicação dos próprios trabalhadores 

por planos de saúde e a discussão do PCCS e concluiu:  

Eu já participei sim, onde o trabalhador do município reivindicava 

convenio. [...] eu particularmente fui contra, porque acho que temos que 

reivindicar uma melhor saúde pública no município para atender a todos os 

usuários e trabalhadores. Não tem sentido você ser um trabalhador do SUS 

e você reivindicar convênio. 

 

O CMS ainda discutiu a difícil questão da falta de pessoal para cubrir trabalhadores 

afastados ou em férias, mas não conseguiu aprofundar, até porque é um órgão com rotatividade e 

que não tem pessoas qualificadas, diz P. No entanto, analisa que a falta de aprofundamento das 
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questões que envolvem o trabalhador está relacionada com a ausência do próprio trabalhador em 

não questionar e lutar pelos seus direitos.  

A partir do momento que eles ficaram afastados porque ficaram doente, 

deveriam ser os principais a reivindicar uma política de saúde para eles e 

não convênio. Está errado a forma como o trabalhador vê a saúde pública. 

Tem que ter uma política para eles, mas não cabe a nos usuários 

reivindicar um atendimento melhor a eles. O funcionário público deveria 

cobrar mais das entidades representativas [...] Tem estresse no trabalho, 

uma UBS que comporta 15 mil pessoas está agora com 40 mil, 36 mil como 

o Marcos Freire (região IV) e tem médico fazendo hora extra, porque a 

população é mais carente. 

 

 

 

A conselheira nomeia a região pimentas como a mais carente do município e relaciona o 

território vivo à dificuldade em se conseguir médicos para trabalhar, como a longa distância da 

região ao centro, as rodovias Dutra e Trabalhadores e seus trânsitos sempre carregados e a avenida 

Juscelino Kubitschek como única para transitar na região.  

No Pimentas é um pessoal que sofreu muito. Nós somos classificados como 

periferia. Eles vêem a gente como bom de voto. 

 

P. expõe sue pensamento sobre as Conferências de Saúde, dispositivo importante do 

controle social para eleição de propostas à saúde:  

Na conferência aprova-se tudo, só que não bota em prática quase nada. 

Infelizmente, isso acontece em qualquer conferência, na municipal, na 

estadual, nacional. [...] Porque tem a ver com o poder público, ou bota em 

prática ou não bota. Aqui em Guarulhos o sindicato dos servidores da 

administração pública - STAP não reivindica o que a categoria precisa. 

 

O CMS pode somar com as reivindicações dos trabalhadores, mas P. avalia que os 

conselheiros estão muito aquém: 

Tem pessoas que se preocupam com os trabalhadores, mas a maioria não 

sabe, até porque não tem noção. [...] Não é que a SMS não dá capacitação. 

[...] E esse pessoal, esse cidadão aposentado, ou dona de casa, não tem 

uma caminhada. Eu sempre acho que a política é boa para isso. 
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Independente da política, se é partidária,  sindical, ou política de saúde ou 

educação. É política, o arroz com feijão, saber que meu filho não conseguiu 

vaga para a escola. 

 

Propõe que as demandas dos profissionais sejam discutidas diretamente com a gestão central 

e aponta a dificuldade dos gerentes em acompanhar seus trabalhadores, 

Hoje, quando a chega na unidade o pessoal tem um monte de reivindicação 

para nós como conselheiros. Mas não deveria ser o contrário? Ele deveria 

cobra, ter uma comissão, sei lá, alguma coisa que sentasse com o secretário 

e discutisse diretamente as questões.[...] mas não é papel do conselho ficar 

vendo problemas[...]  esses problemas são simples de solucionar,mas o 

gerente não consegue. Porque que eu vejo hoje é que o gerente está lá para 

gerenciar, mas hoje ele não tem esse poder sobre os demais funcionários da 

unidade, hoje o gerente tem mais reunião do que está lá na unidade. Daí 

quando ele vai ver, o funcionário já está com bico de papagaio, problema 

de coluna. 

 

P. avalia a Política de Saúde Mental do município como deficitária. Relata a falta de leitos 

para os usuários que fazem uso abusivo de substâncias químicas, o atendimento inadequado dos 

trabalhadores dos CAPS, a falta de médico psiquiatra para atender a demanda: 

Já no CAPS Alvorecer é rodízio de funcionários, na porta da unidade é o 

atendimento ao cidadão [...] Dependendo do atendimento o cidadão fica ou 

não. Tem uma recepção e a discussão é feita na porta. [grifo nosso]  

 

A SMS possui uma série de programas recomendados pelo Ministério com objetivo de 

melhor a qualidade do atendimento no SUS e melhorar as condições de vida da população. A 

conselheira critica essa gama de programas, já que sobrecarrega os trabalhadores por falta de 

pessoal. 

Lá na ponta são poucos os profissionais para executar todas as políticas. 

Porque hoje no município todas os programas eles implementam, então 

tudo que é verba do Governo Federal entra aqui. Agora como que funciona 

lá na ponta que é difícil, porque não tem gente suficiente para fazer. Por 

exemplo o Programa Saúde na Escola, faz? Faz, mas meia boca, porque 

vem verba e precisa provar. 
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A interlocutora finaliza sua contribuição na pesquisa com a impressão que tem sobre os 

afastamentos dos trabalhadores:  

A impressão que eu tenho é a pior, porque quando eles se afastam 

sobrecarregam os demais. E quando eles são reabilitados, eles voltam para 

outra função e tem que trabalhar muito mais.[...]Tudo é causado pelo 

estresse, o ritmo que eles trabalham faz com que eles fiquem esgotados, 

porque é muito desgastante [...] tem gente que pede a conta [...] hoje você 

chega nas unidades e uma é pior que a outra. 
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6 - DISCUSSÃO 

O esforço de apreensão da complexidade envolvendo os determinantes de várias naturezas 

que se relacionam ao objeto desse estudo, a saber, o adoecimento vinculado ao trabalho que se 

manifesta pelo sofrimento mental, pode ser sistematizado, segundo Seligmann-Silva (2011), em 

quatro patamares:  

O contexto internacional, já brevemente descrito, marcado pelo neoliberalismo. O contexto 

nacional, com destaque para a política macroeconômica, pautada pelo controle de metas de inflação,  

pela obtenção de superávit primário para pagamento da dívida pública e pelo desfinanciamento das 

áreas sociais. Adaptando a proposta da autora, neste estudo, no terceiro patamar se encontram os 

sistemas de saúde públicos situados nos municípios. O quarto patamar é denominado de espaço 

microssocial do local de trabalho.  

Cabe acrescentar que as pesquisas latinoamercinas têm considerado na análise das 

determinações de natureza estrutural e conjuntural, o pensamento político dominante, o qual define 

as políticas concernentes à economia e ao desenvolvimento social que se tecem a partir dos 

governos e sociedades nacionais. Para tanto, o grau de cidadania e sua consciência ativa “alcançado 

pelo povo de cada país, nos distintos segmentos sociais, serão essenciais para o entendimento dos 

sucessos e das insuficiências no asseguramento de ações efetivas e cotidianas voltadas à saúde 

coletiva” (SELIGMANN-SILVA, 2011, p. 117). 

As dimensões focadas neste estudo são particularmente o terceiro e quarto patamares, 

abordados nessa discussão sob a forma dos seguintes tópicos: Condições de Trabalho, Gestão, 

Saúde no Trabalho, Formas de Reação e Construção para um Observatório.  

 

6.1 - CONDIÇÕES DE TRABALHO  

A redução dos recursos destinados ao SUS no Brasil tem causado a precarização da 

infraestrutura, que deve sustentar a atenção aos usuários. Ainda que o município de Guarulhos gaste 
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aproximadamente 27% do seu orçamento global no setor saúde, a rede assistencial e o quadro de 

pessoal parecem insuficientes em relação à demanda da população, quando se analisa o conteúdo 

das entrevistas realizadas. Como admite o gestor da SMS: 

Um problema estrutural que é o problema do financiamento do SUS [...] 

Que é falta dinheiro para tudo. [...] Então, nosso pessoal, a gente sabe que 

não está contente com o salário que ganha. E é desde o trabalhador braçal 

até o mais altamente qualificado. [...]. Por outro lado sabemos também que 

as condições de trabalho nem sempre são as mais adequadas. Aí entra 

desde a questão da economia, da ventilação, da iluminação até a questão 

do ambiente de trabalho, da relação entre as pessoas, da relação com a 

chefia. Os passos de participação.  

 

Há vários fatores que explicariam essa situação. Segundo Santos (2010, s/p)  

A adesão das nossas elites dirigentes e do Estado aos mandamentos do neoliberalismo a 

partir de 1.995, reflete-se na grande elevação em 10 anos,até 2005, dos gastos da União 

com os encargos da dívida pública sob os juros entre os mais altos do mundo: de 18,7% 

para 42,4%. Ao que correspondeu a queda vertical dos gastos da União com saúde, 

educação, saneamento básico,segurança pública, habitação, cultura, justiça, energia, 

transporte e defesa nacional (políticas públicas): de 47,7% para 26,4%. Esta inversão foi a 

financeirização dos orçamentos públicos que atingiu também os Estados e Municípios. 

 

O corte de recursos destinados as políticas sociais é demonstrado claramente na afirmação 

do gestor:  

[...] nossos equipamentos de saúde, UBS, centros de especialidade. 

Hospitais, hoje tão pequenos pra quantidade de gente que vai. Eu 

precisaria aumentar todos, sem exceção. E também o número de 

funcionários, hoje já não é suficiente. É uma luta, porque a prefeitura ta 

gastando dos recursos próprios, hoje, perto de 27% com saúde. [...] Eu 

preciso ampliar, aumentar as UBS. Não tem recurso. 

 

A percepção de um dos conselheiros usuários sobre a situação socioeconômica da população 

transparece na fala que se segue:  

 [...] nós fazemos visitas as UBS, no HMU e dentro desses hospitais nos 

temos contato com bastantes funcionários, e o que nós temos constatado 

ultimamente: aumentou muito os usuários do SUS, aumentou muito! Por um 

empobrecimento, por um aumento financeiro nos convênios, então o SUS 

está colhendo cada vez mais diferentes classes sociais, principalmente as 

que eram consideradas ricas e que agora deram uma “abaixadinha”, não 

é? 
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Como já exposto na fala do secretário, há um reconhecimento de que é preciso garantir 

condições adequadas de trabalho:  

 

Um funcionário que está no atendimento ao público - Atendente SUS [...] 

estão em poucos lá no balcão. O local é pequeno. Fica aquele amontoado 

de gente. Um quer informação, outro quer marcar consulta com 

especialista. Outro quer fazer a vacina, fazer exame. Aí chega uma hora 

que ele fica nervoso. Perde a paciência. Chega alguém gritando com ele. É 

até compreensível, não é? Porque você não está dando boas condições de 

trabalho. 

 

Um dos enfermeiros do grupo focal afirmou a respeito:  

Eu estou com sessenta, quase oitenta recém-nascidos de risco e eu não 

tenho carro para fazer visitas nas ruas. Que eu faço, vou a pé? Vou tirar um 

mês inteiro para conseguir ver todo mundo, é cobrado, você tem que fazer, 

mas você não tem condições. [...] Não tem carro, não tem nada para 

facilitar o teu trabalho. Aí o que acontece?As meninas pegam e vão com o 

carro delas.  

 

Um dos sindicalistas entrevistados enfatiza a sobrecarga advinda da desproporção entre o 

porte da rede assistencial e a população que deve ser atendida:  

[...] a Unidade do Veloso ela está com vinte mil habitantes, ela têm, 

sessenta mil habitantes, ou seja, naquela região cabe mais três unidades de 

saúde! A Tupinambá, que eu chamo de Pimentas, é uma UBS, quando ela 

foi inaugurada, tem lá na placa, Unidade pra dez mil habitantes, ela tem 

quase cem mil, precisava de mais uma UBS. 

 

A região a que se refere o entrevistado, dentre as quatro do município, é aquela onde habita 

a população de maior vulnerabilidade social.  

Segundo a vivência de um dos enfermeiros do grupo focal:  

O que eu vejo é uma sobrecarga muito grande, de todos os profissionais, 

partindo da gerência, enfermeiro... Então você tem que dar conta de todos 

os relatórios, produção, reunião com sua equipe, sua agenda, atender todos 

os grupos, participar de atividades educativas, a gente não tem tempo para 

planejar o nosso trabalho. 
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6.2 - GESTÃO 

Na atualidade a colonização da gestão pública pela lógica da iniciativa privada continua 

hegemônica, apoiada na maré ideológica favorável aos ditames do neoliberalismo. Assim é que o 

Estado é demonizado e os servidores públicos carregam uma imagem de ineficiência e 

desvinculamento com os interesses da população usuária.  

Dessa forma, a consciência ativa, que diz respeito à assistência à saúde enraizada pela 

medicalização da vida, exige dos serviços de saúde de forma cada vez mais intensa, a produção de 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos, centrados na figura do médico. Este modelo de atenção 

à saúde, extremamente dependente da presença do médico, provoca tensões nos serviços, uma vez 

que não se consegue a contratação desses profissionais em número suficiente para desempenhar as 

funções preconizadas nos programas elaborados pelo Ministério da Saúde, a exemplo do programa 

voltado para o controle da hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus (LUZ, 2005; PAIM, 

2009).  

A fala dos enfermeiros atesta com clareza estes impasses:  

Não é nossa responsabilidade se não tem médico, tem que vir médico de 

algum lugar. Se o protocolo fala, se o programa do Ministério fala que tem 

que ser a cada seis meses o atendimento a hipertenso leve, pelo médico 

depois o enfermeiro; o hipertenso moderado a cada três meses, ele tem que 

garantir isso. Só que nós acabamos colocando a responsabilidade, pegando 

para nós. Então a gente sempre tem que dar um jeitinho, o enfermeiro. 

Chega na nossa a mão a batata quente e você não tem para quem jogar. 

 

Este dilema se expressa na fala do gestor municipal de saúde, quando questionado sobre as 

metas de produção impostas pelo Ministério da Saúde e a possível relação com o adoecimento dos 

servidores:  

 Acho que o Ministério está certo. Nós temos que dar as condições pra que 

isso aconteça, porque se falta dinheiro, você tem que zelar para que seja em 

utilizado. O que você vê muitas vezes e a gente não pode aceitar, é um 

enfermeiro que tem um vínculo no privado e um no público. Aí no vínculo 

do público ele fica dormindo no horário de trabalho. No privado ele 

arrepia. Quer dizer, não pode aceitar essas coisas porque é dinheiro 

público. 
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Cabe resgatar a história da saúde pública no Brasil, a qual no início não contava com a alta 

demanda dos dias atuais. A atenção a cargo do Ministério da Saúde era voltada ao combate das 

endemias e a programas de prevenção. Uma das interpretações possíveis da fala do secretário seria 

que, na atualidade, trata-se de encontrar o equilíbrio entre a produtividade e a qualidade. O servidor 

deveria estar consciente de que é preciso produzir, mas focado na qualidade e assegurado por 

condições adequadas de trabalho. Como avaliar? Qual é a produção que a saúde precisa estipular? 

A fala da representante dos trabalhadores no CMS aborda as questões da consciência ativa:  

[...] a população é de vinte e duas mil pessoas. Então se eles não entendem, 

batem de frente com a gente, porque na verdade, mesmo se vai levar 

prevenção pra eles, eles querem passar com o médico. [...] Aí o atendente 

SUS, coitado, que leva. E assim, eles não aceitam. [...] eles  falam assim: 

Ah, mas eu pago! Pago imposto, pago isso, pago aquilo e reclamam para 

pessoa errada. 

 

 

A gestora do DRHS esclarece mais ainda como o Ministério vem respondendo a essa 

demanda social por saúde: 

A gente vive no SUS também um momento [...] que os trabalhadores se 

sentem muito pressionados, eu acho que essa política do Ministério, de 

remuneração por alcance de metas, com os indicadores, isso dá uma 

pressão muito grande nos trabalhadores[...] de ficar atrás, olha tem que 

atingir a meta, aquele indicador não está bom. Isso também pressiona 

muito tanto quanto o corpo de gerentes como dos trabalhadores.  

 

Ao comentar o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica, PMAQ-AB, essa gestora detalha e descreve melhor esse contexto:  

No PMAQ você pactua indicadores, que ele é especificamente da atenção 

básica. E você pactua indicadores, você cadastra equipe da estratégia 

saúde da família. O Ministério vem, faz uma avaliação, que a gente chama 

de avaliação externa. E aquelas equipes, dependendo dessa avaliação, são 

classificadas como ótimos, bom, regulares, satisfatório. E dependendo 

dessa classificação, você tem um repasse de verba, compatível com essa 

classificação, para aquela equipe. 

 

 

No grupo focal dos enfermeiros, esse programa do Ministério foi avaliado da seguinte 

forma:  
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Quando nós assinamos essa contratualização, a gente se comprometeu a 

atingir essas metas, em troca receberíamos essa verba – ou investida em 

equipamento, em Recursos Humanos, ou como o secretario nos passou, que 

seria repartido entre as equipes que atingissem as metas. 

Eu tenho percebido que tem piorado, eu estou há quatro anos praticamente 

na Prefeitura e tenho percebido que as coisas estão regredindo. Mais 

dificuldade do paciente conseguir uma vaga com especialista, não tem 

cardio, não tem reumato, pneumo. Nada, o que tem sai. Eu não estou 

conseguindo ver melhora em nada. 

 

E situações de violência são relatadas:  

 

[...] Teve um lugar aí que um Agente Comunitário, uma menina, levou um 

soco no olho. [...] porque o cara falou assim: “É...porque o Posto não faz 

nada pra mim...” e deu um soco no olho. [...]E parece que teve uma que foi 

estuprada, entendeu? Agente Comunitária. 

 

Muitas vezes a gente precisa do emprego, então...vai se arriscando. E vai 

pedir uma hora pra não levar um soco no meio da cara, igual. Vamos 

rezando pra não levar um soco.” [grifo nosso]  

 

Diversos estudos vincularam a precariedade da relação de trabalho e a baixa remuneração a 

manifestações físicas, psíquicas e mentais.  Pesquisa realizada por Costa e Tambellini (2009) junto 

a 112 trabalhadores terceirizados por cooperativa, lotados no Serviço de Enfermagem de uma 

unidade pública de saúde da cidade do Rio de Janeiro, vinculada ao Ministério da Saúde, teve como 

resultado evidenciar repercussões físicas e medo, refletindo um desgaste da auto-imagem dos 

trabalhadores.  Esses servidores relacionaram seus sintomas de saúde com o vínculo de trabalho. “O 

medo de perder o emprego e as doenças que sobre ele advêm constituem em reações desse ser a 

essa conjuntura que o subordina” (p. 11). 

Estudando as implicações psicológicas dos trabalhadores do sistema universitário e 

hospitalar espanhol, que foi afetada pela reforma de Estado, Blanch e Stecher (2009) afirmam que o 

setor público apresenta-se regido por um modelo de gestão de caráter mercantil e empresarial, que 

dentre muitas características, prioriza a minimização do custo de pessoal, a flexibilização das 

relações de trabalho, resultados em curto prazo e a redução dos grupos de trabalhadores do serviço, 

transformando-a em mera relação comercial, com vistas ao interesse dos acionistas.  
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A possibilidade ou impedimento de criatividade e autonomia no cotidiano do ambiente de 

trabalho têm sido enfatizados por vários autores como elementos relevantes para o bem-estar no 

trabalho. Este tema foi um dos assuntos abordados no grupo focal:  

Às vezes a visão que tenho é que eles acham que a gente está ali coçando, 

que a gente está à disposição deles no momento que eles exigem. Quero 

esse relatório agora e não importa o que você tem pra fazer. 

 

Outra integrante do grupo refere:  

Ah, um monte de relatório que a gente tem que preencher e a gente não 

sabe pra onde vai. Papéis, são muitos papéis, parece que você preenche 

várias vezes a mesma coisa. Não é possível que eles não estão entendendo 

que eu já fiz isso e vou ter que fazer de novo! 

 

Em relação à inserção dos profissionais no serviço, um dos enfermeiros comenta sua 

transferência entre unidades diferentes: 

 

Quando eu cheguei na unidade me disseram:“você vai atender as suas 

consultas”. Eu não era formada na especialidade Saúde da Família e me 

senti jogada: essa agora é sua atividade, é o que você vai desenvolver. 

 

Os obstáculos para que se realizem a democratização das relações de trabalho são 

evidenciadas na fala de um dos dirigentes do SEESP:  

Não é que o enfermeiro assedia porque ele quer assediar, é que muitas 

vezes ele não tem alternativa, porque o enfermeiro ele é chefia, certo? 

Chefia...como chefia, ele recebe ordem e ele tem que repassar ou, muitas 

vezes tem que ser duro pra ordem dele ser cumprida, então o que acaba 

acontecendo? Nós somos chefes de equipe, então muitas vezes, o chefe 

assedia o próprio enfermeiro que tá na assistência e esse, muitas vezes, 

assedia os subordinados, que é o técnico ou o auxiliar...é uma cascata. 

 

Como já mencionado, em 2006, o Ministério da Saúde promoveu uma série de discussões 

com os gestores dos níveis estadual e municipal do SUS, que culminou na formulação do Pacto pela 

Saúde (BRASIL, 2006). Em um dos componentes desse pacto, foram abordadas as questões 
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relativas à gestão do trabalho, com destaque para a democratização das relações de trabalho. Nas 

palavras do gestor da SMS: 

Temos que gastar. Mas tem coisas também que não dependem só de 

recursos financeiros. Tem a ver com a gestão. Então pra nós essa pesquisa 

é muito importante. [...] E, esperamos muito dela. 

 

Cabe ainda lembrar que na rede assistencial de Guarulhos convivem formas distintas de 

gestão, a saber, a da administração pública e a da iniciativa privada. Esta última atua mediante 

convênios e contratos firmados com as assim denominadas entidades parceiras, que são instituições 

privadas. A esse respeito, o dirigente da filial de saúde dos Sindicatos dos Médicos faz a seguinte 

consideração:  

 

A gente tem lutado há anos contra a implantação das OS, das OSCIP, das 

autarquias de direito privado no estado de São Paulo. [...] É, a gente tem 

perdido esse espaço, porque inclusive a justiça, apesar da ilegalidade, não 

tem se pronunciado à favor. Existe uma ADIN que até hoje não foi votada, 

que dá ou não a legalidade às OSCIP, as OS. É, a gente tem lutado com as 

ferramentas que a gente tem, por enquanto só temos tido derrota (risos). 

 

No entanto, o dirigente afirma que nem o setor público, nem o setor privado tem uma 

política voltada à saúde do trabalhador:  

Entrevistador: Em sua opinião, há alguma diferença na saúde dos 

trabalhadores nas distintas modalidades de gestão? Especificamente no 

SUS?  

Dirigente: Há, eu acho que só te um ponto em comum, a ausência quase 

que total da política, esse é o ponto em comum. 
 

O dirigente do SindSaúde se posiciona a respeito da relação público-privado na saúde:  

Para o setor público, as OS são uma aberração. Não têm lógica eles 

pegaram o seu imposto e repassarem para o setor privado. [...] Eles dizem 

que melhorou o serviço, mas não é nada disso. [...] Eles ganham por 

procedimento mesmo que ele não tenha sido realizado. [...] É um jeito deles 

negociarem por trás das cortinas, ganham o político e o empresário. Nas 

OS os gestores são patrões. 
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A entidade sindical que representa os ACS também assume posição contrária à gestão por 

OS, entendendo-a como forma de terceirização e precarização do trabalho. Referindo-se aos 

trabalhadores contratados por OS, pontua: 

[...] o pessoal das OS tem procurado mais, porque a procura se dá mais 

porque tem condições mais difíceis. [...] a gente recebe telefonemas, e-

mails...e muitas perguntas, dúvidas, assim, ...pessoas que estão nas OS em 

termos de condição. [...]Mais é a capital. 

 

Os conselheiros representantes dos usuários e dos trabalhadores no CMS assinalaram a 

instabilidade na gestão provocada pela mudança na administração municipal:  

[...] mas também é difícil, porque na Prefeitura, de quatro em quatro anos é 

mudada a gestão [...] é assim, vem um Prefeito, aí ele fala, tem que ser tudo 

assim. [...] aí vem outro, faz totalmente diferente, é exigido muito, do 

funcionário. [conselheira trabalhadora] 

 

Saúde não tem que ter partido. Saúde deveria ser uma sequencia. Troca de 

governo muda tudo. Não deveria. [conselheira usuária] 

 

Esta afirmação vem corroborar a descontinuidade das políticas, mesmo quando as 

administrações se sucedem com o mesmo partido, o que afeta profundamente a sustentação e a 

credibilidade, particularmente das políticas implementadas nos setores sociais, como é o caso do 

SUS brasileiro.  

No que se refere à autonomia na gestão:  

Autonomia nunca tem 100%, sempre esbarra em algumas questões, que a 

gente até compreende. Mas falar que o enfermeiro tem uma autonomia...pra 

nós, enfermeiros, meta tem outro significado, porque se a gente faz um 

grupo pra dez pessoas, se duas conseguirem compreender e fazer aquilo 

que foi falado, conseguimos atingir a nossa meta. Diferente da meta que é 

pedida pra nós. Então a meta que o município cobra são números, 

completamente diferente das metas do enfermeiro. 

No que se refere à qualidade no trabalho, o grupo dos enfermeiros tem uma avaliação 

bastante crítica:  

Exatamente, eles querem números. Se você conseguiu o hipertenso e 

diabético. Se você conseguiu fazer o cadastro de 100% hiper/dia, ótimo. 
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Não importa como. Nem se você mentiu algumas informações. [...] Para 

mim, isso é hipocrisia. 

 

 

6.3 - SAÚDE NO TRABALHO  

A relevância do sofrimento mental no trabalho, objeto de estudo de inúmeros pesquisadores, 

foi nitidamente evidenciada nos procedimentos metodológicos efetuados em campo da presente 

pesquisa. A declaração do gestor municipal a esse respeito é elucidativa:  

Eu acho que as duas maiores causas de afastamento são problema de saúde 

mental, estresse, nervoso, etc., e, problemas osteomusculares. 

 

Prosseguindo, diz o secretário:  

[...] acredito que a imensa maioria dos atestados corresponde realmente a 

uma situação de doença.  Não é atestado conseguido por aí, de pedir para 

descansar. 

 

No grupo focal foram recorrentes os relatos sobre sofrimento no trabalho, dentre os quais 

destacam- se:  

 

[...] está sendo muito angustiante hoje estar na área da Saúde, estar como 

enfermeira da área de Estratégia de Saúde da Família. 

[...] hoje eu já não tenho mais prazer em ir, eu fiquei 14 dias afastada por 

princípio de depressão mesmo. Tive uma sobrecarregada, síndrome de 

burnout. 

[...] esses dias eu de madrugada criei uma estratégia, porque eu perdi o 

sono 3h da manhã e não consegui dormir mais. [...] porque a minha cabeça 

estava a mil. Aí criei uma estratégia de trabalho que quando eu cheguei: 

“nossa que bárbaro, que bacana, ninguém nunca pensou nisso”. E eu 

pensei de madrugada, que era a hora que eu tinha que estar descansando. 

Então isso está me trazendo sofrimento e angústia, entendeu? 

E eu não tenho mais vontade de levantar pra vir pro trabalho – e eu moro a 

dez minutos do serviço, posso vir a pé. Eu não tenho mais disposição pra 

levantar e vir. 

Porque a gente está adoecendo aos poucos. 

Eu de vez em quando choro antes de ir trabalhar, faço minhas orações e 

bola pra frente, mas o médico prescreveu fluoxetina e falou: “você precisa 

trabalhar melhor esse seu desequilíbrio emocional por conta dessa pressão 



119 

 

porque senão você vai deixar a sua família e as coisas vão continuar”. Eu 

preferi deixar a fluoxetina e tentar canalizar de uma outra forma pra isso 

extravasar, mas eu não sou a única. Tem atendente SUS fazendo uso de 

medicação psicotrópica, tem outros enfermeiros fazendo uso de medicação 

pra dormir, porque não consegue conciliar o sono. E a gente não tem 

nenhum outro apoio. 

A angústia do Agente Comunitário de Saúde, ele vem e me conta. Aí ele 

chora, a gente se abraça e bola pra frente. Mas a minha angustia ninguém 

trata. minha cabeça dói, minha pressão sobe, eu tenho náusea antes de ir 

trabalha.[...] Eu penso: eu estou inventando isso para não ir trabalhar? 

[...]domingo à noite meu coração tinha taquicardia, eu fui três vezes parar 

no hospital fazer eletro, passei no cardio, minha pressão 18 por 13, direto. 

Eu tenho 35 anos, não é pra estar desse jeito. Tudo por conta do trabalho. 

  

 

Seligmann-Silva ao discorrer sobre o desgaste, assume a abordagem que o apreende como 

“produto de uma correlação desigual de poderes impostos sobre o trabalho e sobre o trabalhador, 

acionando forças que incidem no processo biopsicossocial saúde-doença” (2011, p.135). Traduz-se 

em uma correlação de poderes e forças em que o trabalhador perde sua capacidade potencial e/ou 

efetiva, física e psíquica. 

Certas doenças podem estar relacionadas ao impacto que as atividades do trabalho 

desencadeiam, conforme análise da Psicodinâmica do Trabalho, que se situa no âmbito microssocial 

e questiona o funcionamento deste ambiente organizacional, entendido como lócus interativo no 

qual a identidade se constrói e se modifica continuadamente (SELIGMANN-SILVA, 2011).  

 

6.4 - FORMAS DE REAÇÃO 

 

As atitudes que emergem no grupo focal dos enfermeiros e nas entrevistas em resposta ao 

adoecimento vinculado ao trabalho são, na quase totalidade, de cunho individual. São mencionadas 

atividades como a prática de exercícios físicos, práticas religiosas, de lazer, culturais e o uso de 

medicamentos que agem sobre o sistema nervoso central. A ausência de menção a iniciativas 
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coletivas expressa os embaraços que as entidades sindicais enfrentam, seja por inércia, seja pela 

multiplicidade de locais de trabalho a serem cobertos, seja por falta de clareza sobre como atuar. 

Outras investigações ramificadas da pesquisa “guarda-chuva” se dedicam a este objeto, cuja análise 

ultrapassa o objetivo do presente estudo. 

 

[...] Eu tenho a minha fuga que é ir para academia, se eu não vou, se não 

extravaso, eu retenho tudo. Então cada um tem que procurar a sua fuga. 

[grupo focal dos enfermeiros] 

[...] quando eu já estava bem estressada, eu não dormia mais à noite, eu 

procurei a psicóloga da unidade – nós temos duas psicólogas, uma faz mais 

infantil e a outra faz adulto.[...] Mas até para te ouvir é muito difícil, eles 

não conseguem, eles não param nem para te ouvir. É como se o problema 

não fosse deles, eles não tem nada com isso. Não é com eles. Aí eu desisti, o 

dia que der certo eu vou atrás de alguma coisa... Não fui mais. [grupo focal 

dos enfermeiros] 

Lá em Guarulhos a tensão é direta [...] a gente começou um trabalho lá 

com os ACS, mas a gente foi muito atacado pelo sindicato de servidores na 

época. [...] chegaram até vir na nossa assembléia para impedir a ordem e a 

gente não conseguiu avançar muitas coisas em Guarulhos [...] porque na 

verdade eles se viram ameaçados por uma questão de recolhimento, não é? 

[dirigente do SINDACS] 

 

 

[...] falo que a enfermagem perde muito porque ela não tem enfermeiros 

vereadores, nem deputados. São pouquíssimos os números de profissionais 

na enfermagem que estão com esses cargos, isso dificulta até para você 

fazer essas lutas (redução da jornada de trabalho), porque você não tem 

representantes nas Câmaras: Câmara Municipal, Assembléia, Câmara 

Federal. E quem faz a lei são eles, quem aprova as leis são eles. Então fica 

bastante complicado. [dirigente do SEESP] 

 

Fundado em noventa e três, mas desde 1989 criando esse movimento [...] 

porque precisa de alguém para representar a gente aqui em Guarulhos,  

ninguém defende a gente, dependíamos do sindicato lá de São Paulo. [...] 

Então a gente consegue ir amenizando um aumento, ao menos uma 

reposição, um pequeno ganho, negocia uma cesta básica melhor. Essa é a 

nossa função.   [dirigente do SindSaúde]  

Nós representamos todas as funções. [...] existe uma briga muito grande, 

que o pessoal tenta dividir essa categoria, tenta fundar o Sindicato da 

Educação, o Sindicato... só que isso não é bom para o trabalhador, porque 

quando está reunida a massa, ela representa melhor, ela tem mais poder de 

negociação. Quando começa a fragmentar, por exemplo, técnico de 

radiologia na prefeitura não passa de trinta, então é uma categoria que 
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sozinha, não tem poder de negociação. Ao contrário dos médicos, que é 

categoria muito grande [...] então eles conseguem negociar as coisas muito 

fácil. [dirigente do STAP].  

 

6.5 - CONSTRUÇÃO DE UM OBSERVATÓRIO 

Um observatório deve identificar riscos novos e emergentes na segurança e saúde 

profissional, a fim de melhorar a oportunidade e a eficácia de medidas preventivas.  Deve ter acesso 

ao banco de dados que coleta as informações relativas ao objeto estudado, acompanhar e monitorar 

o sofrimento no trabalho e sugerir medidas de promoção de saúde e prevenção de agravos 

ocasionados pelo trabalho. Em outras palavras, o observatório é a concretização de uma política 

voltada à proteção dos trabalhadores. 

Em Guarulhos há uma clara preocupação dos gestores a esse respeito. No entanto, há 

também um reconhecimento pelos gestores de que as medidas concretas adotadas até o momento 

são insuficientes como resposta a uma situação percebida como bastante séria.  

O número do absenteísmo sempre vem traduzida para nós do RH; o numero 

do absenteísmo tem aumentado, a gente não tem feito nada. A gente não 

teve nenhuma ação. E como é que a gente vi encarar isso. E até então, até a 

data de hoje, a gente não tem aqui na secretaria, nem uma ação, nenhuma 

política. [...] Porque na prefeitura de Guarulhos a gente tem um serviço que 

é o SESMT.[...] Mas este olhar voltado especificamente para o trabalhador 

em saúde, o SESMT não tem.  

 

 

E prossegue a gestora: 

Então eu vejo, em relação à questão da saúde do trabalhador e da saúde, 

uma série de enfrentamentos e desafios [...] que eu acho que só a médio, 

longo prazo. Eu não acredito que exista uma coisa muito imediata.[...] Eu 

acredito que a questão da remuneração, da política salarial, da política de 

cargos e salários, possa ser uma base estruturante pra iniciar essa 

conversa. 

 

 

Como presidente do CMS, a gestora avalia que o absenteísmo está presente de modo 

disfarçado nas pautas do CMS sob a forma de queixas dos usuários da falta de profissionais nos 

serviços.  
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Tem usuários conselheiros que trazem mais claramente isso. “Olha, os 

agentes comunitários estão se afastando muito por problema de saúde 

mental.” 

 

A aceitação da pesquisa “guarda-chuva” e do presente estudo, bem como a participação 

ativa dos gestores da SMS Guarulhos na equipe de pesquisadores, comprova a vontade política de 

avançar neste campo.  

A SMS dispõe de dados fornecidos pelos SESMT sobre o tipo de afastamentos de seus 

trabalhadores. Contudo, a gestora de RH admite a existência de uma subnotificação relativa aos 

transtornos mentais como diagnósticos e percebe que o sofrimento mental pode não ser captado se 

for restrito apenas ao levantamento dos diagnósticos classificados no capítulo F do CID-10.  

Segundo avaliação de diversos entrevistados, a Comissão Intersetorial de Saúde do 

Trabalhador - CIST não consegue cumprir satisfatoriamente o papel de propor políticas voltadas 

para a saúde do trabalhador do SUS, e tão pouco acompanhar e monitorar as condições e a 

qualidade de vida no trabalho. Segundo os conselheiros representantes dos usuários e dos 

trabalhadores entrevistados, nas reuniões em que participaram, não foram pautados pontos relativos 

a essas políticas.  

Segundo três entrevistados, o CMS não tem cumprido seu papel como está disposto na Lei 

Federal de nº 8142/90.  

O Conselho fica muito na cobrança e na aprovação de coisas. Muitas vezes 

eles nem sabem o que estão aprovando. [...] Eu vejo hoje no Conselho o 

famoso clientelismo. [conselheiro usuário] 

 

Você está no Conselho de muitas coisas só pra oficializar as decisões que 

eles tomam. E não é por aí! Temos que trabalhar junto, eu falo! 

[conselheiro usuário] 

 

Na maioria das vezes, já vem na caixinha pronta. Já vêm as questões e as 

decisões. Então, são só artistas, que vão interagir, que vão cada um validar 

a sua fala e já fica com aquele convencimento no ar de que aquilo é o 

melhor para o município. Então, eu vejo o Conselho Municipal de Saúde 

fraco, a maioria dos conselhos são fracos e maioria deles são manobrados 

pelos gestores. [dirigente sindical]  
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Como já mencionado, o município conta com um Centro de Referência em Saúde do 

Trabalhador – CEREST de âmbito regional, cujo apoio institucional é demandado pela gestora de 

RH, que se ressente dessa ausência. Declara ainda o propósito da organização, no âmbito da SMS, 

de um órgão similar ao SESMT.  

O gerente do SESMT, por sua vez, alega ter formulado uma proposta para o setor saúde que 

não teria sido implantada por falta de recursos. 

Na ocasião que apresentei essa proposta, você vê que apresentei dados que 

envolviam afastamentos de 2006, 2007, 2008 e 2009. Porque a proposta eu 

já vinha trabalhando desde 2006, observando que havia necessidade de 

uma intervenção mais próxima, eu já tinha nessa ocasião, a incidência dos 

principais motivos de licenças por atestado de até 15 dias, tudo com recorte 

da Secretaria da Saúde.  O que mais afastou (analisando documentos) 

doenças do aparelho digestivo, doença dos músculos...não aparecia nada 

em saúde mental. Eu fui juntando esse material desde 2006, que já começa 

a ter uma preocupação em estar junto dessa prevenção.  Nós não queremos 

ter indicadores só para consulta, mas indicador par também fazer 

intervenção e diminuir esses números de absenteísmo. [coordenador do 

SESMT]. 

 

Este projeto vem sendo discutido com o setor saúde desde 2009, que segundo o 

coordenador, não despertou o interesse da secretaria, a qual alegou falta de espaço físico adequado 

para a realização das atividades necessárias. Por outro lado, mesmo desconcentrando o atendimento 

no SESMT, as decisões continuam centralizadas na gestão desse serviço e a força de trabalho dos 

setores respondendo a ele. 

Na fala da gestora do DRHS, pondera:  

Que eu acho que o SESMT, ele tem toda uma sistemática de trabalho. 

Vamos ter uma reunião com eles hoje, porque o Governo do Estado chamou 

pra segunda-feira uma discussão, porque, na verdade São Paulo inteiro 

teve esse bum [...] de profissionais que adoeceram por tuberculose 

aumentou acho que de 3 casos que a gente tinha por ano, de 2011 a 2013 

foram pra 29 casos. Então teve um aumento absurdo. [...] E como é que a 

gente conversar com nossos trabalhadores sobre isso? Porque o exame 

periódico não é feito. E não é feito por quê? Aí, o gerente que é o 

responsável. Eu falei “então me dá a lista de quem não fez”. Não, mas eu 

não tenho. [diretora do DRHS] 
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 Parece haver visões distintas entre a prioridade colocada pelo único serviço que assiste os 

trabalhadores da administração direta e as decisões em nível macro da administração municipal, 

traduzindo-se em diferentes ações na condução da política de proteção à saúde dos trabalhadores.  

As evidências obtidas são no sentido de que o decreto municipal, uma das principais iniciativas na 

área de proteção ao trabalhador, não causou mudanças nas condições e na gestão do trabalho no 

setor saúde. . Sobretudo porque na legislação da CLT, a função dos órgãos de segurança e de 

medicina do trabalho nas empresas se limita a prevenção de acidentes e riscos ambientais, laudo 

técnico das condições ambientais de trabalho, orientação a eleição da CIPA e treinamento dos 

cipeiros, mapa de risco, brigada de incêndio, controle médico de saúde ocupacional. Já o SESMT de 

Guarulhos possui um serviço inovador voltado às intervenções na organização do trabalho – que 

fica sob a responsabilidade da equipe de psicologia.  

Apesar das responsabilidades atribuídas pelo decreto nº 26.613 a todos os níveis dirigentes 

das secretarias e demais órgãos municipais, o que foi constatado na entrevista do coordenador do 

SESMT é um impedimento da concretização da descentralização para a Secretaria de Saúde das 

competências e condições para cumprir as diretrizes da Política de Saúde e Segurança 

(GUARULHOS, 2009a). 

Ao examinar as atribuições do SESMT de Guarulhos, percebe-se por um lado, que a 

estrutura com a qual o órgão conta para atender vinte e cinco mil servidores é amplamente 

insuficiente. Por outro lado, as ações estão focadas predominantemente no campo da recuperação e 

reabilitação, havendo algumas ações pontuais de promoção da saúde, entre essas estão palestras e a 

estruturação de uma seção da Psicologia Organizacional, a qual pode intervir na organização do 

trabalho. 

Seligmann-Silva ao comentar a legislação que embasa as atribuições do SESMT, assinala a 

lacuna no que diz respeito à saúde mental (2011, p.111): “A ênfase na proteção à integridade física 
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do trabalhador permanece implícita nos vários dispositivos fixados [...] mas sem qualquer 

dispositivo especificamente direcionado à proteção da saúde mental dos assalariados”.  

No que diz respeito à democratização das relações de trabalho, ou seja, da possibilidade de 

interferência dos trabalhadores nas decisões sobre esse plano de ação, observa-se que há poucos 

mecanismos de participação no processo decisório. Consta do plano a garantia das condições 

adequadas para o funcionamento da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, além do 

acesso às informações.  

Em Guarulhos a Lei nº 6.578, de 2009, instituiu a Comissão de Negociação Permanente – 

CPN.  Esse observatório deveria estar estritamente vinculado a uma mesa de negociação 

permanente entre servidores e administração municipal (GUARULHOS, 2009b).  

 

O PCCS da saúde, da maneira como foi desenhado, sofre fortes críticas e causa insatisfação 

nos servidores: 

[...] implantamos um plano de carreira que está longe de ser o ideal, e 

também está longe de ser implantado por uma questão financeira. 

[secretário municipal da saúde]. 

[...] Plano de carreira é um instrumento, fundamental e importante, mas 

não garante. Até porque o nosso plano de carreira está vinculado 

diretamente à questão da adoção orçamentária financeira. [...] Eu acho que 

ele é fundamental. É uma base de sustentação, é uma base pra iniciar 

outras conversas. Eu acho que ele é imprescindível num início de disparar 

uma série de outras ações. [...] O plano de carreira sem a evolução na 

carreira, em minha opinião é manco. [...] Então pode ter um impacto 

inverso, porque você causa nos trabalhadores essa insegurança É 

complexo, e às vezes muito trabalhadores também não conseguem entender 

a lógica do plano de carreira. Eles querem estabilidade, segurança e 

satisfação. Ele tem que ser viabilizado, para que tenha impacto positivo. 

Porque se não ele é inversamente utilizado [diretora do DRHS]. 

 

Siqueira et al (2013) partindo de uma revisão dos antecedentes internacionais e brasileiros 

da mobilização de sindicatos, centros de estudos sindicais e intersindicais e pesquisadores de 

instituições do setor que criaram um observatório presencial e virtual para comunicação e 
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depositório de informações científicas, apontam como resultados principais, o avanço para a ação 

unitária entre as representações sindicais; adoção de estratégias de difusão de informações 

relevantes para orientar a luta pelo estabelecimento de políticas públicas de Saúde do 

Trabalhador; publicação de documentos, artigos, notícias de eventos, vídeos; reforço aos 

mecanismos de atuação consensual, conseguindo força de trabalho e  recursos financeiros para o 

trabalho de buscar e garantir o livre acesso de informações e ancorar a página de internet;  criar 

mecanismos de formação para a construção e a consolidação de frentes de resistência ao processo 

crescente de precarização do trabalho. 
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7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em caráter preliminar, as recomendações que surgem no decorrer da pesquisa passam 

certamente pela ampliação de equipes multiprofissionais que possam atuar em diferentes níveis: 

1- fortalecer as iniciativas do SESMT que institucionalizam a presença de uma equipe 

multiprofissional diretamente nos ambientes de trabalho, inclusive envolvendo os médicos que 

compõem a equipe do órgão; 

2- a partir dos atendimentos realizados que possam evocar quadros clínicos vinculados ao 

sofrimento no trabalho, reconstituir a trajetória dos trabalhadores afetados desde o seu local de 

trabalho; 

3- acompanhar e monitorar os trabalhadores cujas causas de afastamento podem estar 

ligadas ao sofrimento no trabalho; 

4- realização de oficinas periódicas com atualização de temas tais como agravos 

relacionados ao trabalho e outros assuntos de interesse à saúde do trabalhador; 

5- criação de página eletrônica para colher sugestões, divulgar notícias de interesse aos 

trabalhadores e acessar textos;  

6- em um patamar mais avançado, concretizar a proposta já apresentada pelo gerente do 

SESMT no sentido de descentralizar o atendimento aos servidores da SMS Guarulhos para um 

órgão a ser criado na própria secretaria;  

7- aprimorar o registro dos dados relativos aos afastamentos, de forma a discernir o número 

real de afastados e o número de afastamentos por trabalhador e não apenas o número de 

afastamentos genericamente registrado, como acontece atualmente; 

8- negociar a inclusão, nos objetivos dos projetos do Ministério da Saúde, como o PMAQ, 

de dispositivos que permitam avaliar os eventuais efeitos desses programas sobre a saúde dos 

trabalhadores do SUS; 
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9- viabilizar acesso, pelos gestores municipais do SUS, aos dados das instituições privadas 

parceiras que atuam no município, e aprimorar o fluxo dos dados relativos aos trabalhadores do 

SUS, atualmente sob administração de outras secretarias, para a SMS Guarulhos;  

10- estabelecer diálogo via Mesa de Negociação e outros dispositivos de participação e 

democratização da gestão do trabalho com as entidades representativas dos trabalhadores do SUS 

no município; 

11- pautar os temas relativos à saúde do trabalhador no Conselho Municipal de Saúde, no 

sentido de que tenha um papel relevante na discussão e definição das políticas para o campo Saúde 

do Trabalhador. 
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ANEXO I  

 

Entrevista Semiestuturada Coordenador SESMT 

 

1. Nome 

2. Profissão 

3. Quanto tempo de serviço no município e na gestão do SESMT? 

4. Qual a distribuição dos trabalhadores do SUS municipal em Guarulhos por vínculo 

empregatício e em nível de atenção? 

5. Qual a relação do SEMST com a SMS em Guarulhos? 

6. O SESMT tem atribuição de formular políticas?  

7. Caso tenha elaborado políticas, quais foram? Foram postas em prática e  avaliadas?  

8. Os dados de afastamentos são analisados pelo SESMT e pela SMS?  

9. O serviço subsidia medidas/políticas de atenção a saúde do trabalhador?  
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Entrevista com a Diretora de RH da Secretaria da Saúde do município de Guarulhos 

 

1-Por favor, fale-me dos agravos à saúde dos servidores da Saúde da administração direta. 

Poderia especificar:  

a- quais os tipos de afastamentos por doenças/diagnósticos são solicitados 

b- motivos das licenças de saúde mais frequentes  

c- Acidentes e doenças do trabalho mais frequentes  

d- Aposentadorias por invalidez mais frequentes  

2- Que políticas a SMS têm adotado para a prevenção de tais agravos à saúde?  

3 -A preocupação com a prevenção e controle de agravos à saúde relacionados ao trabalho faz parte 

do Plano Municipal de Saúde? Em que medida? 

4- Como é a atuação de estruturas como a dos Serviços Especializados de Medicina do Trabalho 

quanto à resolutividade? 

5 -Na sua avaliação, a abordagem dos agravos à saúde relacionados ao trabalho dos servidores tem 

sido implementada de maneira adequada? 

6- Como é a participação dos servidores nesta empreitada? 

7- A SMS detecta diferenças na frequencia de adoecimento entre os servidores da administração 

direta e das terceiras?  

8 - A SMS tem informação sobre os afastamentos dos trabalhadores das entidades parceiras e OS? 

9- Em que medida o PCCS em vigor no município pode ser um instrumento que ajuda na 

perspectiva da prevenção e controle de agravos à saúde relacionados ao trabalho? Por quê?   

10- É possível identificar uma lógica privada na gestão do trabalho em saúde hoje no SUS? Em que 

situações? 

11- Como isso se manifesta na relação entre a SMS e as OS? 

 12 - Considera tais “parcerias” são necessárias? Por quê?   
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Entrevista com o Secretário de Saúde do município de Guarulhos 

 

1-Por favor, qual a sua opinião sobre os agravos à saúde dos servidores da Saúde da administração 

direta. 

2- Que políticas a SMS têm adotado para a prevenção de tais agravos à saúde?  

3 - A preocupação com a prevenção e controle de agravos à saúde relacionados ao trabalho faz parte 

do Plano Municipal de Saúde? Em que medida? 

4 - Como vê a atuação de estruturas como a dos Serviços Especializados de Medicina do Trabalho 

quanto à resolutividade? 

5 -Na sua avaliação, a abordagem dos agravos à saúde relacionados ao trabalho dos servidores tem 

sido implementada de maneira adequada? 

6 - Como é a participação dos servidores nesta empreitada? 

7- Em que medida o PCCS em vigor no município pode ser um instrumento que ajuda na 

perspectiva da prevenção e controle de agravos à saúde relacionados ao trabalho? Por que?   

8 - É possível identificar uma lógica privada na gestão do trabalho em saúde hoje no SUS? Em que 

situações? 

9 - A SMS detecta diferenças na frequencia de adoecimento entre os servidores da administração 

direta e das terceiras? 

10 -Como isso se manifesta na relação entre a SMS e as OS? Considera que tais “parcerias” são 

necessárias?   

11 - A SMS estruturou um Complexo Regulador e tem também uma Comissão de Contratualização. 

Poderia nos falar sobre a composição e o papel da Comissão de Contratualização?  Poderia nos 

expor como avalia a eficácia da regulação dos prestadores e das entidades parceiras? 
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Entrevista semiestruturada conselheiros representantes dos usuários 

 

1. Nome 

2. Profissão 

3. Há quanto tempo é cidadão  

4. Como foi escolhido? Indicação ou eleição? Há quanto tempo é representante no bairro (ou 

da sua unidade) e no conselho? Qual profissão?  

5. O Sr. já participou nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde cujos temas eram políticas 

de saúde voltadas para os trabalhadores do SUS? Sim, quais? Foram implementadas?  

6. Os representantes preocupam-se com a saúde dos trabalhadores do SUS em Guarulhos?  

7. O Sr. tem alguma preocupação com isto como representante dos usuários?  

8. As resoluções das conferências relativas à saúde dos trabalhadores do SUS tem sido 

implementadas?  

9. Em sua opinião, quais as suas impressões sobre os afastamentos dos trabalhadores do SUS 

relacionados à saúde?  

10. Há algum problema de saúde que causa mais afastamentos nos trabalhadores?  
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Entrevista Semiestruturada Gestor trabalhador 

 

1. Nome 

2. Profissão 

3. É cidadão guarulhense? 

4. Quanto tempo de serviço no município? E na atual unidade? 

5. Como foi escolhido? Indicação ou eleição? Há quanto tempo é representante no bairro (ou 

da sua unidade) e no conselho?   

6. O Sr. já participou nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde cujos temas eram políticas 

de saúde voltadas para os trabalhadores do SUS? Sim, quais? Foram implementadas?  

7. Os representantes preocupam-se com a saúde dos trabalhadores do SUS em Guarulhos?  

8. O senhor tem alguma preocupação com isto como representante dos trabalhadores?  

9. As resoluções das conferências relativas à saúde dos trabalhadores do SUS tem sido 

implementadas?  

10. Em sua opinião, quais as suas impressões sobre os afastamentos dos trabalhadores do SUS 

relacionados à saúde?  

11. Há algum problema de saúde que causa mais afastamentos nos trabalhadores?  
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Entrevistas Semiestruturadas Dirigentes de Sindicatos 

 

SIMESP   

1. Nome 

2. Profissão 

3. É cidadão guarulhense?  

4. Há quanto tempo é sindicalista? E na direção do sindicato? 

5. O Sr. já participou nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde cujos temas eram políticas 

de saúde voltadas para os trabalhadores do SUS? Sim, quais? Foram implementadas?  

6. O Sr. como diretor da subsede dos sindicatos dos médicos de Guarulhos se preocupa com a 

saúde dos trabalhadores do SUS em Guarulhos?  

7. O Sr. conhece as resoluções das conferências relativas à saúde dos trabalhadores do SUS 

tem sido implementadas?  

8. Em sua opinião há alguma diferença na saúde dos trabalhadores nas distintas modalidades 

de gestão no SUS? A transferência das funções da gestão para o setor privado tem 

influenciado na saúde dos trabalhadores? Particularmente, qual a impressão da direção sobre 

a saúde mental dos trabalhadores de Guarulhos? 

9. O sindicato tem tido negociações com a prefeitura ou com o gestor municipal de saúde no 

sentido de formular políticas? 

10. Há algum estudo voltado para os trabalhadores ou médicos do SUS de Guarulhos?  

11. Conhecem estudos relacionando distintos vínculos empregatícios com o adoecimento dos 

trabalhadores do SUS?  

12. Qual o posicionamento do seu sindicato sobre as organizações sociais no setor saúde?  

 

 



144 

 

 SEESP e SINDACS 

 

1. Nome  

2. Profissão  

3. É cidadão guarulhense? 

4. Há quanto tempo é sindicalista? E na direção do sindicato? 

5. A direção do sindicato dos enfermeiros tem ou já teve como pauta políticas de saúde 

voltadas para os trabalhadores do SUS municipal? Se sim, quais? Foram implementadas?  

6. Há algum estudo voltado para os enfermeiros do SUS de Guarulhos?  

7. O senhor como diretor do sindicato dos enfermeiros se preocupa com a saúde dos 

trabalhadores do SUS?  

8. Os diretores dos sindicatos dos enfermeiros participam de conferencias de saúde? Caso 

participem, conhecem as resoluções das conferencias relativas à saúde dos trab. do SUS? 

Caso positivo, têm sido implementadas?  

9. Em sua opinião há alguma diferença na saúde dos trabalhadores nas distintas modalidades 

de gestão no SUS? A transferência das funções da gestão para o setor privado tem 

influenciado na saúde dos trabalhadores? Particularmente, qual a impressão da direção sobre 

a saúde mental dos trabalhadores do SUS? 

10. O sindicato tem tido negociações com prefeituras ou com os gestores municipais de saúde 

no sentido de formular políticas voltadas para a saúde dos trabalhadores do SUS? 

11. Há algum estudo voltado para os trabalhadores do SUS de Guarulhos?  

12. Conhecem estudos relacionando distintos vínculos empregatícios com o adoecimento dos 

trabalhadores do SUS?  

13. Qual o posicionamento do seu sindicato sobre as organizações sociais no setor saúde?  
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STAP e SINDSAÚDE  

 

1. Nome 

2. Profissão  

3. É cidadão guarulhense? 

4. Há quanto tempo é sindicalista? E na direção do sindicato? 

5. O Sr. já participou nas reuniões a cujos temas eram políticas de saúde voltadas para os 

trabalhadores do SUS? Se sim, quais? Foram implementadas?  

6. A direção do sindicato tem ou já teve como pauta políticas de saúde voltadas para os 

trabalhadores do SUS em Guarulhos? Se sim, quais? Foram implementadas?  

7. Há algum estudo voltado para os trabalhadores do SUS de Guarulhos?  

8. Os diretores dos sindicatos dos enfermeiros participam de conferencias de saúde? Caso 

participem, conhecem as resoluções das conferencias relativas à saúde dos trab. do SUS? 

Caso positivo, têm sido implementadas?  

9. Em sua opinião há alguma diferença na saúde dos trabalhadores nas distintas modalidades 

de gestão no SUS? A transferência das funções da gestão para o setor privado tem 

influenciado na saúde dos trabalhadores? Particularmente, qual a impressão da direção sobre 

a saúde mental dos trabalhadores do SUS? 

10. Qual o posicionamento do seu sindicato sobre as organizações sociais na SAÚDE?  

11. O sindicato tem tido negociações com prefeituras ou com os gestores municipais de saúde 

no sentido de formular políticas voltadas para a saúde dos trabalhadores do SUS? 

12. Conhecem estudos relacionando distintos vínculos empregatícios com o adoecimento dos 

trabalhadores do SUS?  
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ANEXO II 

 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido - pesquisa “guarda-chuva” 

Título da Pesquisa: “Gestão do trabalho em saúde em dois sistemas municipais do Estado de São 

Paulo: implicações operacionais e psicossociais para uma política de pessoal”, sob a coordenação 

do prof. Dr. Francisco Antonio de Castro Lacaz. 

Esta pesquisa é financiada pela Fapesp e realizada por intermédio de parceria entre a Universidade 

Federal de São Paulo e as Secretarias de Saúde dos municípios de Guarulhos e de Embu das Artes.  

Tem por objetivo a identificação e a análise das formas de gestão nos sistemas locais (públicos) de 

saúde de dois municípios de São Paulo (Embu e Guarulhos) e as possíveis repercussões 

psicossociais na saúde dos trabalhadores do SUS. A perspectiva é que, a partir dos resultados da 

investigação, sejam adotadas políticas de proteção e promoção da saúde dos trabalhadores que 

atuam nos três níveis de complexidade dos sistemas de saúde, mediante mudanças de processos de 

gestão do trabalho e de serviços de atendimento para o cuidado de trabalhadores acometidos de 

quadros mórbidos associados às repercussões psicossociais, como a fadiga e o estresse patológico. 

Sua participação é voluntária e permitirá compreender os compromissos do gestor municipal do 

SUS em relação à saúde de seus servidores.  

Em qualquer momento do estudo o Sr. terá acesso aos responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. Os pesquisadores responsáveis são os professores Francisco 

Lacaz e Virginia Junqueira. 

Se tiver alguma dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – telefone (11) 5571-1062.   E-mail: 

cepunifesp@epm.br. Em qualquer momento o Sr. tem garantia a liberdade da retirada de 

consentimento e poderá deixar de participar do estudo. Eu me comprometo a utilizar os dados e o 

material levantado somente para fins acadêmicos do estudo.  

mailto:cepunifesp@epm.br
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_______________________________________________________________________ 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li. Ficaram claros para 

mim quais são os propósitos do estudo e os esclarecimentos pertinentes. Concordo voluntariamente 

em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

durante o mesmo, sem sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos. 

Data ____/_____/_____ 

Assinatura do participante: _____________________________ 

Assinatura do pesquisador: ______________________________ 
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Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

Título da Pesquisa: “Modalidades de gestão e vínculos empregatícios em um sistema municipal de 

saúde: a relevância dos afastamentos por transtornos mentais dos trabalhadores do SUS”. 

Meu nome é Rosana Cristina Coneglian e quero lhe informar que esta pesquisa será realizada para 

fins de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do Departamento de Medicina 

Preventiva da Universidade Federal de São Paulo.  

O objetivo desta pesquisa é analisar as modalidades de gestão, vínculos empregatícios e 

afastamentos por motivos ligados à saúde mental em trabalhadores do SUS em Guarulhos. 

Sua participação voluntária permitirá complementar o levantamento dos dados que será realizado 

visando dimensionar os afastamentos motivados por agravos à saúde dos profissionais do SUS 

municipal e a participação dos transtornos mentais neste quadro. Suas respostas permitirão 

compreender a análise do gestor municipal do SUS em relação ao absenteísmo dos trabalhadores do 

sistema, que medidas já foram tomadas relativamente à saúde dos servidores do SUS municipal, 

quais são os compromissos assumidos no Pacto de Gestão relativamente à gestão do trabalho e qual 

a opinião do gestor acerca das eventuais repercussões sobre os trabalhadores das diferentes 

modalidades de gestão existentes no SUS municipal. 

Além dessas informações, em qualquer momento do estudo o(a) Sr(a) terá acesso à profissional 

responsável pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. Eu, Rosana Cristina 

Coneglian, sou a pesquisadora responsável e poderei ser encontrada no endereço Rua Borges Lagoa 

1341, telefone (11) 7041-2200 ou e-mail rosanacone@gmail.com. 

Se tiver alguma dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – telefone (11) 5571-1062.   E-mail: 

cepunifesp@epm.br. Em qualquer momento o(a) Sr(a) tem garantia a liberdade da retirada de 

consentimento e poderá deixar de participar do estudo. Eu me comprometo a utilizar os dados e o 

material levantado somente para fins acadêmicos do estudo.  

mailto:rosanacone@gmail.com
mailto:cepunifesp@epm.br
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__________________________________________________________________________ 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li. Ficaram claros para 

mim quais são os propósitos do estudo e os esclarecimentos permanentes. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos. 

Data ____/_____/_____ 

Assinatura do(a) participante: _____________________________ 

Assinatura da pesquisadora: ______________________________ 
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ANEXO III 
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