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RESUMO 

Na reestruturação produtiva globalizada cujo modelo de produção tem como 

reflexos a privatização, o desemprego e a exclusão social, o trabalhador perde cada vez 

mais autonomia nas suas atividades. Nesta realidade os empregos são terceirizados e os 

vínculos de trabalho tornam-se não estáveis.  

Daí decorre um adoecimento relacionado às relações sociais estabelecidas pelo 

(e no) trabalho. Aparecem as repercussões psicossociais vindas do sofrimento, da 

insatisfação e da competitividade entre trabalhadores. Por isso, hoje, a saúde mental é 

um assunto de suma importância em sua relação com o trabalho.  

Considerando tal “pano de fundo”, foram descritas e analisadas as ações de 

assistência e prevenção relacionadas à saúde mental da Divisão Técnica de Segurança e 

Saúde do Servidor/Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho 

(DTSSS/Sesmt) voltadas aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde de 

Guarulhos, na perspectiva de entender o seu funcionamento, principalmente no que se 

refere à sua atuação na saúde mental dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS) do município. 

Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo utilizando como ferramentas 

metodológicas levantamento bibliográfico, análise documental, entrevistas 

semiestruturadas e dados secundários sobre motivos de afastamentos do trabalho.  

Como conclusão, podemos afirmar que há escassez de estudos relacionados a 

atuação dos Sesmt em serviço público e a sua atuação em Saúde Mental. Quanto à 

DTSSS/Sesmt, esta desenvolve ações na perspectiva de uma política voltada à saúde 

dos servidores da PMG em que se incluem os da SMS e que, mais especificamente. 

O programa denominado “Intervenção sobre a Organização do Trabalho”, de 

responsabilidade da DTSSS/Sesmt avança para além dos marcos legais de atuação dos 

Sesmts, pois busca ter uma atuação na prevenção e vigilância dos agravos relacionados 

à saúde mental dos servidores, apesar das limitações que dizem respeito à falta de 

pessoal e de estrutura e aos limites dados pelo  próprio Decreto Municipal que institui a 
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Política de Saúde do Trabalhador da PMG, na medida em que há um contingente que 

soma 21 mil servidores e 7 mil somente na SMS. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Saúde Mental; Política de Saúde do Trabalhador; 

Gestão em Saúde; Serviço médico. 
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ABSTRACT 

Under a global productive restructuration which its production model brings as 

consequence privatizations, unemployment and social exclusion, the worker have been 

losing his autonomy on your activities. In this reality, the contract employments takes 

place and the work relationships are unstable. 

In despite of that stem an illness, related to established work relationships and 

under the work environment. As consequence psychosocial repercussions caused by the 

suffering, dissatisfaction and job competition has been raising. Regarding to this, 

nowadays, mental health is a very important subject related to work. 

Considering this background, was studied existence actions of the Government 

Worker Safety and Health Technical Division/Work Safety and Occupational Medicine 

Specialized Service of the Guarulhos City Hall, with the intention of understand your 

operation, mainly referring to mental health actuation of the City Health System 

Bureau.  

It is a qualitative research using as tool method: bibliography research, 

documental analysis, semi structured interviews and secondary data about secondary 

reasons of work absences. 

Finally can be affirmed that there is shortage of related public service, to Sesmt 

and its performance in Mental Health Studies. The Government Worker Safety and 

Health Technical Division/Work Safety and Occupational Medicine Specialized Service 

has your policy towards to the city worker’s health of the Guarulhos City Hall including 

City Health System Bureau ones and more specifically, the denominated program 

“Work Organization intervention” under Government Worker Safety and Health 

Technical Division/Work Safety and Occupational Medicine Specialized Service 

responsibility, progress to beyond of legal actuation of Work Safety and Occupational 

Medicine Specialized Service because pursuit an actuation on preventing and 

supervising injuries related to city workers’ mental health, despite of restrictions related 

with lack of labor and i Guarulhos City Hall by the time that there is a contingent that 

has, so far 21 thousand workers and 7 thousand only at City Health System Bureau. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho foi construído a partir do grupo de pesquisa formado na 

Universidade Federal de São Paulo sob a coordenação do Prof. Dr Francisco Antonio de 

Castro Lacaz intitulado “Gestão do trabalho em saúde em dois sistemas municipais do 

estado de São Paulo: implicações operacionais e psicossociais para uma política de 

pessoal”. Tal pesquisa teve como objetivo estudar as novas formas de gestão do 

trabalho em saúde e as repercussões psicossociais em dois sistemas públicos de saúde 

municipais. 

O projeto foi contemplado com o financiamento da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do São Paulo (Fapesp) pelo edital Políticas Públicas. Tal linha de 

financiamento propõe uma parceria entre a universidade e o município pesquisado. 

Desta forma, o Secretário Municipal de Saúde de Guarulhos assinou Termo de 

Compromisso com a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) no qual se 

comprometeu a participar ativamente desde a construção do projeto de pesquisa até a 

sua finalização além de incorporar os resultados obtidos e suas recomendações nas 

políticas de pessoal do município. 

A partir desta pesquisa denominada pesquisa “guarda-chuva” tornou-se de suma 

importância a inserção de outros estudos que auxiliaram na elucidação dos problemas de 

pesquisa que surgiram ao longo da investigação. 

No que se refere à gestão do trabalho em saúde, no município de Guarulhos, a 

Secretaria de Administração Municipal regulamenta e coordena o Serviço Especializado 

em Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt) voltado para o atendimento de seus 

servidores da administração direta. São mais de 20 mil funcionários sendo que destes, 

cerca de 7000 atuam na Secretaria Municipal de Saúde.  

O Sesmt faz parte da Divisão Técnica de Segurança e Saúde do Servidor 

(DTSSS/Sesmt) e a partir de uma reforma administrativa e empreendida em 2001 no 

município, houve uma transformação no regime de trabalho e passou a predominar a 

contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo hoje residual o 

regime de vínculos estatutários, sinalizando a precarização do trabalho. Atualmente 

somente cerca de 1000 funcionários se mantém sob o regime estatutário. 
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Os trabalhadores regidos pelo regime da CLT estão sob a ação das Normas 

Regulamentadoras (NR) aprovadas pela portaria n° 3214 de 1978 que dizem respeito 

aos mais diferentes ambientes de trabalho e prevenção de riscos ocupacionais. 

As empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta 

e indireta e dos poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados 

regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT manterão, 

obrigatoriamente, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a 

integridade do trabalhador no local de trabalho (SZABÓ JUNIOR, 2011; 

p.25). 

 

Além disso, o município instituiu o decreto n° 26613, de 2009 que aprovou a 

Política de Saúde e Segurança do Trabalhador da Prefeitura de Guarulhos deixando à 

DTSSS/Sesmt a responsabilidade de:  

Formular as diretrizes e normas da área de segurança e saúde do trabalhador. 

Acompanhar e assessorar o cumprimento das diretrizes e normas da área de 

Saúde e Segurança do Trabalhador (GUARULHOS, 2009, p. 2). 

 

Com a preocupação de não apenas se ater ao diagnóstico e prevenção de doenças 

físicas e afastamentos, a DTSSS mantém, como um dos focos de atendimento, os 

aspectos da saúde mental dos trabalhadores da rede de saúde do SUS baseado nas ações 

descritas no plano de ação previsto no referido Decreto. Assim, foi criada uma equipe 

de psicólogos na DTSSS que desenvolve programas interessantes nos ambientes de 

trabalho a partir da Psicodinâmica do Trabalho com vistas a minimizar os adoecimentos 

relacionados ao sofrimento mental. 

Devido a isso, este projeto pretende estudar as ações do Serviço Especializado 

em Segurança e Medicina do Trabalho, da Divisão Técnica de Segurança e Saúde do 

Servidor (DTSSS/Sesmt) da Prefeitura de Guarulhos, na perspectiva de investiga-lo, 

principalmente no que se refere à saúde mental dos servidores do município, detectando 

seus limites e possibilidades. 
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1.1 – ASPECTOS HISTÓRICOS DA ATUAÇÃO DOS SESMT NO BRASIL 

 

1.1.1 - Das empresas médicas aos serviços especializados em medicina e segurança 

do trabalho: um resgate histórico1. 

 

O trabalho é inerente ao homem desde as épocas primitivas quando precisava 

caçar, plantar, construir ferramentas para que pudesse sobreviver. A relação entre 

trabalho e saúde também. Existem provas relatadas na literatura, nas artes, em textos 

técnicos e científicos (SANTANA, DIAS, SILVA, 2014). 

A Revolução Industrial, iniciada por volta de 1760 na Europa, modificou 

profundamente os meios de produção e as relações de trabalho. As máquinas então 

desenvolvidas transformaram a produção lenta e artesanal, pois executavam o serviço de 

dezenas de humanos promovendo um nível de produção muito maior. 

As empresas começaram a contratar trabalhadores para fazer as máquinas 

funcionarem. Surge aí o trabalhador assalariado, que passa a não mais ser dono dos seus 

instrumentos de trabalho. As tarefas executadas pelos trabalhadores eram bastante 

perigosas e repetitivas. Com a única preocupação de aumentar a produção, homens, 

mulheres e crianças eram recrutadas para o trabalho. Não havia limite de horas 

trabalhadas, as fábricas e oficinas eram mal iluminadas, sem ventilação, as máquinas 

produziam um ruído incessante. O número de acidentes no trabalho crescia a uma 

proporção inimaginável, causados por máquinas projetadas inadequadamente, que não 

ofereciam segurança (BEDRIKOW; JUNQUEIRA; NOGUEIRA, 1977). 

Tal situação despertou a atenção das sociedades que se industrializavam, o que 

foi acompanhado da organização dos trabalhadores para defender seus direitos 

(MENDES, 1980b). O Parlamento Britânico, pressionado pela opinião púbica instituiu 

as primeiras leis visando a melhoria das condições de higiene e limpeza das fábricas, 

bem como o limite de horas de trabalho e controle da atividade de crianças e mulheres, 

mas sem uma fiscalização eficiente.  

Em 1830, um empregador inglês, preocupado com seus trabalhadores solicitou 

orientações a um amigo médico de como prevenir as doenças de seus trabalhadores. 

                                                           
1 Tal revisão foi realizada totalmente a partir de documentos em papel, que não estão digitalizados, 

conforme descrito no Método. 
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Este, então, passou a visitar diariamente a fábrica, propor formas de prevenção e cuidar 

dos doentes (BEDRIKOW; JUNQUEIRA; NOGUEIRA, 1977).  

Somente em 1833 foram criadas as Inspetorias de Fábricas, que deveriam 

cumprir este papel conforme dispunha a Lei das Fábricas. As Inspetorias deveriam 

realizar a fiscalização do cumprimento das leis impondo punições aos empregadores 

que não as cumprissem (SANTANA; DIAS; SILVA, 2014). 

Já em 1842, James Smith, inspirado no exemplo daquele empregador inglês 

contratou um médico para tratar dos trabalhadores doentes, aconselhá-los quanto à 

saúde, prevenir as doenças tanto quanto fosse possível e inspecionar o local de trabalho. 

Esse foi o primeiro serviço médico de empresa conhecido na história (BEDRIKOW; 

JUNQUEIRA; NOGUEIRA, 1977). 

Tal exemplo se espalhou pela Europa, porém sem leis que regulamentassem os 

serviços médicos de empresa ficando a cargo de cada empregador instaurá-lo ou não.  

(BEDRIKOW; JUNQUEIRA; NOGUEIRA, 1977).  

Em 1946, a França regulamenta a obrigatoriedade dos Serviços de Medicina do 

Trabalho nas Indústrias. Portugal faz o mesmo também em 1946 e a Espanha, em 1956, 

se antecipando à Organização Internacional do Trabalho (OIT), que somente em 1959 

regulamenta tais serviços e sugere que sejam obrigatórios nos países membros, através 

da recomendação n° 112 (JUNQUEIRA, 1970). 

No Brasil, o processo de industrialização vai acontecer bem mais tardiamente, 

em comparação com a Europa. Devido à impossibilidade de importar alimentos após a I 

Guerra Mundial, foram construídas as primeiras fábricas no país. 

Quanto ao interesse das empresas brasileiras na adoção dos serviços médicos, 

este se dá desde os primórdios de nossa industrialização e se intensifica com o surto 

industrial da década de 1950 (TEIXEIRA, OLIVEIRA, 1978; LACAZ, 2007). 

Sabe-se que existem duas funções primordiais dos serviços de assistência 

médica dentro das empresas: a seleção de pessoal e o controle do absenteísmo da força 

de trabalho já empregada. A seleção de pessoal possibilita o recrutamento de uma mão-

de-obra hígida e que não trará tantos problemas de saúde com consequente absenteísmo, 

interrupções na produção e gastos. O controle do absenteísmo pelos serviços médicos 

mantidos pelas empresas permitirá maior vigilância e análise dos casos de doenças do 

que aconteceria através de serviços externos, como os da Previdência Social 

(TEIXEIRA, OLIVEIRA, 1978). 
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 Assim, os serviços médicos das empresas 

 
... além de atuarem no atendimento clínico-individual, também 

assumem papel no estudo das causas de absentismo, na seleção de 

pessoal e na análise de doenças e acidentes ocupacionais, visando a 

seleção de mão-de-obra mais hígida, o controle do absenteísmo, o 

rápido retorno à produção (LACAZ, 2007, p.94) 

 

O Departamento Médico de uma empresa é mais um setor que faz parte de uma 

estrutura que apoia e move a produção. Seu objetivo nada mais é do que “manter e 

aumentar a produtividade através da manutenção e recuperação da força de trabalho.” 

(TEIXEIRA, OLIVEIRA, 1978, p. 185). 

Com a “modernização” das empresas, nos anos 1950-60 inicia-se um processo 

de terceirização de alguns de seus serviços como limpeza e segurança, o que também 

ocorre com seus serviços médicos mediante contratação dos serviços das chamadas 

“empresas médicas”, “empresas de medicina de grupo” ou ainda “grupos médicos”. Ao 

realizar um regime de pré-pagamento, no qual a empresa paga ao grupo médico um 

valor pré-fixado por trabalhador, interessa às duas partes uma seleção cuidadosa do 

pessoal a ser contratado visando a redução máxima dos atos médicos (TEIXEIRA, 

OLIVEIRA, 1978). Está aí uma grande ruptura com os serviços médicos de empresa: a 

empresa médica mantinha a lógica de lucrar sobre a diminuição de custos dos 

tratamentos. Sendo assim, não era rara uma demissão quando a detecção de alguma 

doença grave ou algum impedimento que pudesse gerar afastamentos longos ou 

cirurgias. (OLIVEIRA, TEIXEIRA, 1985). 

Do ponto de vista do arcabouço legal, em 1943 é promulgada a Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT) através do decreto-lei n° 5452 de 01/05/1943. (BRASIL, 

1943) Nele, o capítulo V trazia orientações sobre Higiene e Segurança no Trabalho, mas 

não há a obrigatoriedade do serviço médico na empresa. Por outro lado, porém, orienta 

a obrigatoriedade de notificações de doenças do trabalho e do exame admissional e 

periódico que poderá ser realizado por médico assistente. 

No ano seguinte, é divulgada em lei a primeira obrigatoriedade de participação 

dos trabalhadores em Comissões Internas a fim de 

(...) estimular o interesse pelas questões de prevenção de acidentes, 

apresentar sugestões quanto à orientação e fiscalização das medidas de 

proteção ao trabalho, realizar palestras instrutivas, propor a instituição 

de concursos e prêmios e tomar outras providências tendentes a educar 

o empregado na prática de prevenir acidentes. (BRASIL, 1944) 
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Assim, anos depois, são criadas as primeiras Comissões Internas de Prevenção 

de Acidentes (Cipas), e a partir de 1955 passam a se realizar, anualmente, Congressos 

Nacionais das Cipas que se superpõem aos Congressos Nacionais de Prevenção de 

Acidentes do Trabalho (Conpats) (MENDES, 1980), os quais são promovidos pela 

Associação Brasileira de Prevenção de Acidentes (ABPA), entidade privada criada em 

1941 com o objetivo de educar para a segurança e a prevenção de acidentes. 

Tais Congressos já recomendavam importantes medidas em seus anais.  

Em 1964 recomendaram a obrigatoriedade da contratação de médicos pelas 

empresas com Cipas organizadas; em 1966, recomenda medidas de educação 

permanente e de seleção para o pessoal da inspeção das fábricas. Além disso, durante 

toda a década de 1960 frisou-se a importância de que fosse instituída nas universidades 

a educação e formação de prevencionistas, além de formações e atualizações em 

acidentes do trabalho. (PELLINI, sem data). 

Na esteira destas iniciativas, em 1968, o Instituto Nacional de Previdência Social 

(INPS) divulgou as primeiras estatísticas de acidentes de trabalho. Ano após ano 

verificou-se um aumento no número de acidentes, outorgando ao Brasil, em 1971, pela 

OIT, o negativo título de campeão mundial de acidentes do trabalho. Tal realidade levou 

o Governo Militar a adotar oficialmente a Recomendação n°112 da OIT, 

regulamentando a obrigatoriedade dos Serviços de Segurança e Medicina do Trabalho 

(Sesmt) nas empresas conforme o grau de risco e o número de empregados, mediante a 

publicação, pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS), da Portaria n° 

3237 de 21/07/1972 (MENDES, 1980; NOGUEIRA, 1991). 

Com a Portaria, o MTPS, busca evitar ao máximo, que seu cumprimento seja 

mera formalidade, proibindo a contratação de terceiros para executar as atividades 

daqueles serviços. A Portaria obriga o funcionamento dos Sesmt nas empresas a partir 

de 1975, dando o tempo de três anos para que os profissionais se especializassem na 

área de segurança e medicina do trabalho (KASSAB, 1973). 

O modelo da Medicina Ocupacional exerce forte influência sobre a legislação 

trabalhista nessa área no Brasil. Destina ações a trabalhadores sadios, identificando 

habilidades e aptidões para as tarefas. As faltas por problemas de saúde são monitoradas 

buscando a redução do tempo de recuperação e afastamento. Os exames pré-

admissionais, ao buscar controlar a entrada dos não hígidos, garantem produção e lucro 

para as empresas (BEDRIKOW; JUNQUEIRA; NOGUEIRA, 1977; SANTANA; 
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DIAS; SILVA, 2014;) formalizando o “discurso técnico articulado às relações de poder 

para disciplinar o trabalho” (LACAZ, 2007, p.95). 

 

Trata-se do discurso da competência técnica que tudo prevê e controla, no 

qual o trabalhador não aparece, não fala e não participa da análise de suas 

condições de saúde e de trabalho, é um mero objeto/”fator humano". 

(LACAZ, 1996, p.86) 

 

Bedrikow; Junqueira e Nogueira (1977), decanos da Medicina do Trabalho no 

Brasil, demonstraram que apesar das inúmeras falhas dos serviços médicos de empresa 

advindas da falta de orientação adequada para sua instalação e funcionamento, a maioria 

delas apresenta condições mínimas para que, com pequenas adequações, possam atender 

às exigências da Portaria supracitada. 

Para cumprir às exigências da Portaria n° 3237/1972, foram realizados em todo o 

país cursos de especialização rápida com a obrigatoriedade de registro pela Fundação 

Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho (Fundacentro) 

conforme definido pela Portaria 7/1976 (BRASIL, 1976) provocando sensível aumento 

de profissionais legalmente habilitados (MENDES, 1980). 

Os Conpats, acima citados, continuavam sendo realizados anualmente a já 

apontavam a necessidade da: regulamentação destes serviços e da distinção que 

deveriam ter das Cipas orientando que os componentes de um não participassem da 

outra; extensão para obrigatoriedade da existência desses serviços em empresas de 

menor número de empregados, tentando atingir o mais próximo da totalidade do 

universo de trabalhadores, o que acabou não ocorrendo. Além disso, apontavam os 

problemas das especializações rápidas, sugerindo maior regulamentação para as 

Universidades ou Faculdades que fornecessem cursos de atualização constante para os 

especialistas na área (PELLINI, sem data). Tal demanda não se cumpre, na medida em 

que os cursos de especialização passam a ser ministrados e controlados pela 

Fundacentro, órgão ligado ao Ministério do Trabalho e sob forte influência do Governo 

Militar (LACAZ, 1996) 

Em 1978, que a portaria de 1972 foi revogada com a edição da Portaria n°. 3214 

que instituiu as Normas Regulamentadoras, passando a ser assunto específico da Norma 

Regulamentadora (NR) 4 a regulamentação do funcionamento dos Serviços 

Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmts).  

Mesmo que os Sesmts tenham sido criados para as empresas da iniciativa 

privada, os órgãos públicos também passam a adotá-los como instrumento de atuação 
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sobre as condições de trabalho e os agravos à saúde delas decorrentes, o que cria 

distorções na medida em que uma estrutura prevista para atuar no setor privado é 

instituída no setor público. (LACAZ e cols., 2014)  

 

1.1.2 - A Constituição Federal, o Regime Jurídico Único e a flexibilização de 

vínculos 

 

Com o fim da Ditadura Civil-Militar no Brasil, a sociedade civil organizada 

intensifica a luta por melhores condições de vida, ao mesmo tempo em que o 

neoliberalismo ganha força mundialmente com seu ideário de total liberdade para o 

mercado e, com isso, há uma redução das políticas sociais e as “forças do mercado” 

passam a predominar. O neoliberalismo “foi uma reação teórica e política veemente 

contra o Estado intervencionista e de bem-estar” (ANDERSON, 1995).  

Para vários autores, “A Constituição Federal de 1988 foi, sem dúvida, um marco 

na história da democracia brasileira, em particular no que diz respeito aos direitos 

sociais” (COHN, 2009, p.1614).  

Ela traz um texto marcado por mudanças na forma de vida dos brasileiros, além 

de uma mudança no Regime Político com a descentralização administrativa, os direitos 

sociais como o acesso universal à saúde e à educação, o que trazia grandes esperanças.  

Além disto, em seu artigo sétimo, trata de variados direitos dos trabalhadores, 

dentre eles as normas de proteção no trabalho e de saúde e segurança no trabalho e da 

sua associação em sindicatos. 

Art. 7º XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio 

de normas de saúde, higiene e segurança (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 72, de 2013) (BRASIL, 1988). 

 

Sua secção II, da Administração Pública, trata dos Servidores Públicos e do 

Regime Jurídico Único: 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e 

planos de carreira para os servidores da administração pública direta, 

das autarquias e das fundações públicas.  (Vide ADIN nº 2.135-4) 

§ 1º - A lei assegurará, aos servidores da administração direta, 

isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou 

assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de 

caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. 
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  § 2º - Aplica-se a esses servidores o disposto no art. 7º, IV, VI, VII, 

VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII e 

XXX. (BRASIL, 1988) 

 

Para os trabalhadores, o Regime Jurídico Único regulamentou a estabilidade do 

servidor público federal. Além disso, o trabalhador se torna mais caro para o país com a 

redução da idade e do tempo de contribuição para a aposentadoria. Como consequência, 

houve o aumento na contribuição previdenciária. (SOARES, ARBACHE, SERVO, 

2001).  

Mas, apesar das novidades, as incertezas acerca dessa mudança de regime 

deixaram brechas nas leis. Nos anos posteriores à promulgação da Constituição de 

1988, o ideário político e econômico neoliberal aprofunda-se e as esperanças sofrem 

reversões; o que permite que as medidas de cunho neoliberal sejam estruturadas e 

implementadas.  

No setor privado, as empresas reduzem custos e os trabalhadores gradativamente 

perdem direitos (CONEGLIAN, 2013).  

Já no setor público,  

A chamada inovação gerencial proposta na Reforma do Estado de 1995, 

baseada no ideário neoliberal e conduzida pelo Ministério da Administração e 

Reforma do Estado, cujo processo culminou com a Emenda Constitucional 

19/98, flexibilizou vínculos de trabalho na Administração Pública.  (LACAZ 

e cols., 2014, pag. 2) 

 

Há uma transferência de recursos públicos para a iniciativa privada e as funções 

do Estado se pautam pela mudança da forma de gestão da “coisa pública” a partir do 

ideário privatista neoliberal o que leva à precariedade dos vínculos trabalhistas. Nesta 

linha, propõe-se que o Estado deve ser mais flexível, menos burocrático e voltar-se 

prioritariamente para o controle dos resultados ao invés do controle dos procedimentos 

(BRESSER-PEREIRA, 1997).  

Bresser-Pereira (1997) afirma que a atividade empresarial não deve ser 

controlada pelo Estado, pois isto pode interferir na competitividade que deveria 

promover-se com a distribuição de renda, além de ser ineficiente em relação ao 

mercado, eleito para comandar tais atividades. 

A privatização é uma alternativa adequada quando a instituição pode gerar 

todas as suas receitas da venda de seus produtos e serviços, e o mercado tem 

condições de assumir a coordenação de suas atividades (BRESSER-

PEREIRA, 1997). 
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O discurso de ineficiência causado pela “crise fiscal” dos anos 1980 é a desculpa 

para a criação de um Estado mínimo, que na realidade é um Estado mínimo para 

promover as políticas sociais, ao que se associa pleno controle da economia pelo 

mercado (ANDERSON, 1995).  

A Reforma do Estado é pensada no modelo de gestão gerencialista e, de acordo 

com Bresser-Pereira (1997), tem quatro componentes, a saber: delimitação das funções 

do Estado a partir de programas de privatização, terceirização e publicização; redução 

do grau de interferência do Estado para o que é considerado necessário efetivamente; 

aumento de governança do estado e aumento de governabilidade. 

Em decorrência era necessário privatizar, liberalizar, desregular, flexibilizar os 

mercados de trabalho, mas fazê-lo de forma radical, já que no neoliberalismo o Estado 

deve limitar-se a garantir a propriedade e os contratos, devendo, portanto, desvencilhar-

se de todas as suas funções de intervenção no plano econômico e social (BRESSER-

PEREIRA, 1997). 

Sobre os direitos sociais relacionados à saúde, a Reforma de Estado propôs uma 

universalidade excludente; foco na cesta básica de cuidados enquanto a Reforma 

Sanitária propunha Igualdade, universalidade e acesso total aos direitos de saúde. Fica o 

desafio de fazer os ideários da reforma sanitária se tornar realidade diante destas regras.  

Para os funcionários da administração pública direta, o regime jurídico também 

foi flexibilizado. Houve retorno à pluralidade de regimes de contratação e vínculo. 

Havia uma crença de que regimes de contratação pela CLT ou temporário favoreceriam 

a produtividade, por não assegurar aos seus empregados a ampla estabilidade vigente no 

regime estatutário.  

A visão negativa do servidor público, frequentemente veiculada na 

mídia até hoje, também ganhou impulso com a implantação de 

políticas neoliberais a partir do governo Collor, conhecido como o 

caçador de marajás, cujo triste desfecho é de conhecimento público. 

(COUTINHO e cols, 2011, p. 107). 

 

Além disso, passou a ser adotado estágio probatório de três anos para servidores 

recém-admitidos e avaliação de desempenho para estabilidade de cargo ou consequente 

demissibilidade; planos de demissão voluntária ou de readaptação de servidores; 

trabalhadores admitidos por meio de seleção pública; criação das Organizações Sociais, 

entidades que podem atuar na gestão de várias prerrogativas e ações típicas de Estado, 
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como na área da saúde, por exemplo, (BRESSER-PEREIRA, 2007; LACAZ e cols, 

2014).  

O que se constata é 

... uma nítida ampliação de modalidades de trabalho mais desregulamentadas, 

distantes da legislação trabalhista, gerando uma massa que passa da condição 

de assalariados com carteira para trabalhadores sem carteira assinada. Se nos 

anos 1980 era relativamente pequeno o número de empresas de terceirização, 

locadoras de força de trabalho de perfil temporário, nas décadas seguintes 

esse número aumentou significativamente, para atender à grande demanda 

por trabalhadores temporários, sem vínculo empregatício, sem registro 

formalizado. Ou seja, em plena época da informatização do trabalho, do 

mundo maquinal e digital, estamos conhecendo a época da informalização do 

trabalho, dos terceirizados, subcontratados, flexibilizados, trabalhadores em 

tempo parcial (...) (ANTUNES, 2007, p.16).  

 

Com a presença de mais de um regime jurídico nas instituições públicas, 

principalmente “o celetista”, os Sesmts foram implantados e atendem tanto servidores 

com carteira assinada quanto os de regime estatutário, pois é permitido que: 

 

As empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta 

e indireta e dos poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados 

regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) manterão, 

obrigatoriamente, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a 

integridade do trabalhador no local de trabalho (SZABÓ JUNIOR, 2011; 

p.25). 

 

Como já foi dito anteriormente, estes Serviços priorizam a produtividade 

controlando o absenteísmo, e seleção de pessoal e a avaliação periódica e demissional 

dos trabalhadores, pouco intervindo nos processos de trabalho visando a prevenção de 

acidentes e doenças do trabalho (LACAZ, 1996).  

Além disso, a Constituição Federal de 1988 prescreve em seu artigo 200 a 

criação do Sistema Único de Saúde (SUS) ao qual cabe executar as ações relacionadas à 

saúde dos trabalhadores como parte da Saúde como Direito e Dever do Estado, o que é 

assim regulamentado pela Lei 8080, cap. I, art. 5 c de 1990: 

 ... a configuração da Saúde do Trabalhador dá-se, diretamente, no âmbito do 

direito à saúde e como competência do Sistema Único de Saúde – SUS. Em 

razão da abrangência de seu campo de ação, a Saúde do Trabalhador, 

obrigatoriamente, exige uma abordagem intrassetorial, multiprofissional e 

interdisciplinar, que envolva todos os níveis de atenção e esferas de gestão do 

SUS, e intersetorial, dos setores da Previdência Social, Trabalho e Emprego, 

Meio Ambiente, Justiça, Educação e outros relacionados com as políticas de 

desenvolvimento, com a participação proativa do trabalhador (BRASIL, 

2005, p. 62).  
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Mesmo com tal assertiva, os servidores da administração pública continuam 

sendo objeto de ação dos Sesmts sintomaticamente subordinados às Secretarias de 

Administração e não às Secretarias da Saúde. E tal serviço de atendimento aos 

servidores muitas vezes é de âmbito suplementar oferecido pelas instituições ou pelos 

sindicatos dos servidores. 

Acredita-se que a flexibilização de vínculos é um dos aspectos principais da 

adoção da lógica privada no setor público, já que há um imaginário social impregnado 

nos brasileiros de que a estabilidade é contrária à produtividade. Junto com a 

estabilidade, aparecem outros os direitos trabalhistas, como a garantia de uma 

aposentadoria integral; mas a sombra do “acomodado” e “preguiçoso” acompanha os 

servidores públicos. Já na busca da produtividade, as metas trouxeram os programas de 

qualidade, a avaliação de desempenho, as possibilidades de demissão, a mescla de 

regimes jurídicos, os salários base baixos, mas que se tornam mais atraentes com as 

gratificações (CONEGLIAN, 2013; LACAZ e cols, 2014). 

 

1.1.3 - A flexibilização do trabalho neoliberal e as repercussões psicossociais para a 

saúde dos trabalhadores 

 

Diante do quadro acima apresentado, o trabalhador público perde autonomia em 

suas atividades, sendo controlado por uma gestão do processo produtivo, que é 

intensificado e no qual assume responsabilidades que ultrapassam a simples execução 

de uma tarefa. Nesta realidade os empregos são terceirizados e a possibilidade de ter um 

emprego estável se torna um privilégio (SATO; BERNARDO, 2005).  

Disto decorre um adoecimento relacionado às relações sociais estabelecidas pelo 

e no trabalho, no qual existe a quebra dos laços de solidariedade com repercussões 

psicossociais como sofrimento, estresse, insatisfação, perda de autonomia, queixas 

psicossomáticas, perda da autoestima, isolamento social, Burnout. (FERREIRA, 2009; 

MERLO e cols, 2003 BRASIL, 2005) repercutindo na qualidade do trabalho em saúde 

(LACAZ; SATO, 2006).  

Estes fatores psicossociais são importantes para o entendimento e a prevenção 

das doenças psicossomáticas e na promoção da saúde no trabalho. Quando há falta de 

controle da organização do trabalho, desmotivação para a sua execução gerando o 
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estresse, é possível detectar a sobrecarga relacionada aos novos modos de gestão do 

trabalho (DEJOURS, 1992; LACAZ; SATO, 2006). 

Para Merlo e Lapis (2007), os trabalhadores tem a tensão como parte do seu 

cotidiano diante da ameaça da precarização do trabalho e do desemprego. Nesse 

contexto, ansiedade e medo aumentam de tal forma que o desgaste mental passa, muitas 

vezes, a ser encarado como se fosse normal. 

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). 

Martinato (2010) aponta que a lógica neoliberal somada a precarização dos 

vínculos de trabalho pode afetar a saúde do trabalhador, gerando o adoecimento e o 

absenteísmo, que são os períodos que o trabalhador se afasta do seu trabalho por 

adoecimento ou acidentes do trabalho. 

Brant e Minayo-Gomez (2009) procuraram compreender as formas de 

resistências para enfrentar o adoecimento relacionado à forma como o trabalho é gerido 

numa empresa pública. Afirmam que as atuais práticas em saúde do trabalhador podem 

ser fortalecidas quando se valorizam as ações de resistência ao adoecimento. 

Devido a tais transformações sociais no mundo do trabalho há a necessidade 

urgente de um modelo de atenção à saúde dos trabalhadores que seja mais permeável às 

suas necessidades cujas ações, possibilitem o enfrentamento e a reversão dos perfis de 

morbimortalidade dos trabalhadores (GEHRING JUNIOR. e cols., 2003; MINAYO-

GOMEZ e LACAZ, 2005). 

Conhecer a organização do trabalho auxilia na identificação das transformações 

necessárias para o controle dos agravos e melhoria dos processos de trabalho. Entender 

o trabalhador como detentor de experiência e conhecedor do cotidiano de trabalho 

também é de suma importância para estas melhorias. (MINAYO-GOMEZ e LACAZ, 

2005).  

Sabe-se hoje que no quadro de morbimortalidade dos trabalhadores predominam 

os agravos relacionados à esfera psicoafetiva (LACAZ, 2000) o que corrobora a 

afirmação de Merlo (2002) “A percepção de que o trabalho pode ter consequências 

sobre a saúde mental dos indivíduos é muito antiga” (p.130). De acordo com Dejours 

(1994), pesquisas que buscaram encontrar doenças mentais caracterizadas em operários 
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semiqualificados evidenciaram não doenças mentais clássicas, mas fragilizações que 

favoreciam o surgimento de doenças do corpo. 

De acordo com Glina e cols. (2001) existem dificuldades no reconhecimento da 

relação entre trabalho e saúde mental por parte não só dos serviços de saúde, como de 

sindicatos e dos próprios trabalhadores. Essas dificuldades também se relacionam com 

as manifestações físicas que mascaram os sintomas psíquicos, além do fato de que 

quando os sintomas psíquicos são identificados, não são relacionados com a 

organização do trabalho, mas “singularizadas em função do passado, da história e da 

estrutura de personalidade do sujeito” (DEJOURS, 1994, p. 123) e sendo, na maioria 

das vezes, considerados como manifestações individuais (FERREIRA, 2009). 

Dejours (2007) e Clot (2006) destacam que as pessoas que trabalham esperam 

reconhecimento, ou seja, o trabalho está no registro da auto realização humana quando 

inserido no campo social. E é o reconhecimento o meio pelo qual o sofrimento pode ser 

transformado em prazer no trabalho, porém depende da mobilização subjetiva das 

pessoas e, consequentemente, da qualidade e da perenidade da cooperação. O 

reconhecimento, a inteligência no trabalho e a cooperação dependem da organização do 

trabalho, que é a forma como as tarefas são definidas e distribuídas aos trabalhadores, 

mas também são controladas, operadas e hierarquizadas.  

Para Dejours (1994) o estudo da relação entre trabalho e sofrimento mental deve 

levar em conta a organização do trabalho, tendo como ponto de início a insatisfação do 

indivíduo em relação ao conteúdo significativo da tarefa e ao conteúdo ergonômico do 

trabalho. A organização do trabalho pode ser dividida entre prescrita e a real. A 

organização do trabalho prescrita, diz respeito às tarefas formalizadas que a empresa 

solicita ao trabalhador, e a real, ao que acontece na prática, na operacionalidade dos 

trabalhadores. 

O descompasso entre elas favorece o aparecimento do sofrimento mental 

(GLINA e cols., 2001). Para Merlo (2002, p. 138), citando Dejours (1994):  

Sem negar a importância dos cerceamentos psíquicos ligados ao trabalho na 

geração do sofrimento, [DEJOURS] chama a atenção para o fato de que é 

principalmente, a falta de possibilidades para se mudarem, ou mesmo 

aliviarem esses cerceamentos, a origem dos problemas de saúde. 

 

A insatisfação como um sentimento negativo do indivíduo frente ao trabalho, 

segundo Dejours (1992), é o ponto de partida para o sofrimento no trabalho: 

O sofrimento começa quando a relação homem-organização do trabalho está 

bloqueada; quando o trabalhador usou o máximo de suas faculdades 
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intelectuais, psicoafetivas, de aprendizagem e de adaptação. Quando um 

trabalhador usou de tudo de que dispunha de saber e de poder na organização 

do trabalho e quando ele não pode mais mudar de tarefa: isto é, quando forem 

esgotados os meios de defesa contra a exigência física. Não são tanto as 

exigências mentais ou psíquicas do trabalho que fazem surgir o sofrimento. A 

certeza de que o nível atingido de insatisfação não pode mais diminuir, marca 

o começo do sofrimento. (DEJOURS, 1992, p.52). 
 

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

determinantes de ordem sociopolítica e econômica estão presentes. A desvantagem que 

o corpo e os potenciais psíquicos do trabalhador sofrem ao serem consumidos pelo 

processo de trabalho e por constrangimentos a ele vinculados configuram o desgaste. 

(SELIGMANN - SILVA, 2011). 

Muito tem se discutido sobre a síndrome de Burnout, uma das formas de 

adoecimento relacionadas ao trabalho. Pode ser definida como uma resposta prolongada 

no tempo a stressores interpessoais crónicos no trabalho. É composta por três 

dimensões: exaustão emocional (esgotamento dos recursos psicológicos de uma 

pessoa), despersonalização (indiferença emocional com os outros, principalmente os 

que têm relação com seu trabalho) e realização pessoal (diminuição do prazer associado 

ao trabalho) (MAROCO; TECEDEIRO, 2009). 

Blanch (2013) em palestra aponta que o Burnout é mascarado pela depressão, 

corroborando os achados de Glina e cols (2001) sobre a dificuldade de estabelecer o 

nexo causal das doenças mentais com o trabalho.  

Burnout é resultado do esgotamento, decepção e perda de interesse pela 

atividade de trabalho que surge nas profissões que trabalham em contato direto com 

indivíduos (FREUDENBERGER, 1974), como é o caso do trabalho em saúde. 

Faz-se importante destacar que tem diferenças em relação ao estresse e à fadiga, 

pois estes são, em geral, de curta duração, não provocam, necessariamente, atitudes 

negativas em relação ao trabalho, possuem rápida recuperação e tendem a ser 

acompanhadas por sentimentos de competência e realização profissional. Já o Burnout 

requer longo tempo para recuperação, além de ser mais custoso emocionalmente e vir 

acompanhado do sentimento de ineficácia profissional (BRESÓ e cols., 2007). 

Trata-se, então, de relacionar as formas de gestão do trabalho e o sofrimento 

psíquico, a partir da vinculação entre organização do trabalho e sofrimento psíquico; 

cooperação e confiança e a forma pela qual a reestruturação produtiva captura a 

subjetividade do trabalhador (DEJOURS, 1994), pois, na atual conjuntura das formas de 
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gestão e da pequena margem de ação e controle do trabalhador, pode ocorrer a ruptura 

das defesas e sucumbir-se à doença (LACAZ, 2000). 

Brant e Minayo-Gomez (2005) acreditam que o sofrimento no trabalho deve ser 

escutado e acolhido  

(...) na dimensão em que ele vem tentando resistir, particularmente diante das 

exigências decorrentes das mudanças atuais nos processos produtivos e na 

organização do trabalho (p. 951). 

 

Assim, consideramos que, para além da ação da gestão, melhorar a qualidade das 

condições de saúde no trabalho implica a identificação de problemas com a efetiva 

participação dos trabalhadores como sujeitos dos processos de trabalho (LACAZ e 

SATO, 2006). 
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2 - PERGUNTA DE PESQUISA 

 

Qual a ação existente da DTSSS/Sesmt na prevenção dos agravos relacionados à 

saúde mental dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS)? 

 

2.1 – HIPÓTESES 

 

 Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde de Guarulhos não 

possui políticas voltadas à saúde de seus servidores, admite-se que a DTSSS/Sesmt 

cubra estas lacunas. 

 Mais especificamente, mediante o programa denominado “Intervenções 

sobre a Organização do Trabalho”, de responsabilidade da DTSSS/ Sesmt de Guarulhos, 

existe uma atuação na prevenção dos agravos relacionados à saúde mental dos 

servidores. 
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3 - OBJETIVOS 

 

3.1 - OBJETIVO GERAL 

 

Descrever e analisar as ações de assistência e prevenção relacionadas à saúde 

mental da DTSSS/Sesmt voltadas aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde de 

Guarulhos. 

 

3.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever o funcionamento do DTSSS/Sesmt de Guarulhos, 

contextualizando sua história, programas de ação e projetos. 

 Identificar e analisar as ações de articulação da DTSSS/Sesmt com a 

Secretaria Municipal de Saúde e o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 

(Cerest); Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (Cipas) da Secretaria 

Municipal de Saúde.  

 Identificar as ações preventivas em saúde mental realizadas pela 

DTSSS/Sesmt de Guarulhos  

 Analisar as ações em saúde mental promovidas junto aos servidores da 

Secretaria Municipal de Saúde de Guarulhos. 
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4 – MÉTODO 

 

Para responder os objetivos desta pesquisa, optou-se por um estudo de caráter 

qualitativo, que, de acordo com Minayo (2010, p. 22),  

 (...) é capaz de incorporar a questão do significado e da intencionalidade 

como inerentes aos atos, às relações, e às estruturas sociais, sendo essas 

últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação, como 

construções humanas significativas. 

Esta pesquisa faz parte do projeto de pesquisa denominado “Gestão do trabalho 

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

operacionais e psicossociais para uma política de pessoal.”, coordenado pelo Prof. Dr. 

Francisco Antonio de Castro Lacaz e que foi financiado pela Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), processo n° 11/50609-6, encerrado em 

março de 2014 e denominada, no presente texto, "pesquisa guarda-chuva". Devido a 

este fato, informações relevantes foram utilizadas neste trabalho a partir dos dados da 

pesquisa guarda-chuva. Em conformidade com os princípios éticos, está aprovado no 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) sob o 

número CAAE 09958413.3.0000.5505.  

Os dados coletados foram analisados a partir das estratégias metodológicas da 

análise documental, realização de entrevistas semi- estruturadas e grupos focais. 

 

4.1 - LIMITAÇÕES E DIFICULDADES 

 

Como todo trabalho de pesquisa de campo em serviços públicos, para a 

realização da pesquisa que deu base à presente dissertação de mestrado, limitações 

foram justificadas pela gestão do serviço estudado, a DTSSS/Sesmt, o que trouxe 

dificuldades para o levantamento de dados. A DTSSS/Sesmt é o local no qual são 

armazenados todos os dados de afastamentos dos funcionários públicos da Prefeitura 

Municipal de Guarulhos (PMG). Frise-se que outros projetos relacionados à "pesquisa 

guarda-chuva" e ao grupo de pesquisa no qual este projeto de dissertação está inserido 

também realizaram coleta de dados no local, o que amenizou alguns contratempos. 

Dentre as limitações interpostas pela gerência e suas justificativas ressaltam: 

1 – Não aceitação da observação da rotina de trabalho de atendimento das 

psicólogas da DTSSS/Sesmt para não constranger os participantes dos grupos de 

atendimento e também das reuniões da equipe. 
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2 – Não disponibilização para consulta, dos relatórios anualmente elaborados 

pela equipe de psicólogas que atuam na DTSSS/Sesmt, os quais avaliam as atividades 

desenvolvidas e apontam as dificuldades e os aspectos positivos do ano corrente além 

de propostas para o ano seguinte.  

3 - Como no delineamento inicial da pesquisa foi prevista a realização de 

entrevistas gravadas com as psicólogas da DTSSS/Sesmt, e isto não foi permitido com a 

justificativa de inibição do informante nas entrevistas concedidas em pesquisas 

anteriores. Assim, as falas das conversas com as psicólogas foram anotadas em um 

caderno de campo, sendo posteriormente enriquecidas mediante a realização das 

entrevistas com os médicos, que puderam ser gravadas. 

Tais limitações, que foram contornadas, somadas às sugestões da banca de 

qualificação influenciaram a metodologia deste trabalho interferindo na ideia inicial, 

que seria a realização de grupos focais com os vários atores.  

 

4.2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Foram pesquisadas as seguintes bases de dados: Scielo, Lilacs, Medline, teses e 

dissertações da Capes usando os descritores Sesmt, serviço médico de empresa, 

segurança e medicina do trabalho, gestão do trabalho em saúde, Burnout, psicologia e 

serviços médicos de empresa, gestão e repercussões psicossociais. 

Ademais, foi realizado um levantamento de artigos de periódicos e documentos 

biblioteca central da Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do 

Trabalho (Fundacentro), localizada na cidade de São Paulo, com o intuito de buscar 

informações para apreender a história dos Serviços Especializados de Medicina e 

Segurança do Trabalho (Sesmt). Para tanto foram consultados os Anais dos vinte 

Congressos Nacionais de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Conpats), ocorridos 

entre os anos de 1963 e 1982; os volumes da Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, 

editada pela Fundacentro, a partir de entre seu primeiro número publicado em 1971 e o 

ano de 1989, bem como da revista Saúde Ocupacional, Segurança e da revista 

Prevenção e Saúde. Toda esta pesquisa foi realizada no acervo em papel, pois não está 

disponibilizado em meios eletrônicos. 
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4.2.1 - Documentos oficiais e notícias 

 

Foram realizadas buscas nos sítios de domínio da Prefeitura Municipal de 

Guarulhos (www.guarulhos.sp.gov.br). Tais buscas concentraram-se em documentos 

que dizem respeito aos decretos, portarias e ao funcionamento da DTSSS/Sesmt, que 

estão disponíveis aos servidores da Prefeitura Municipal de Guarulhos (PMG), além de 

notícias relacionadas ao objeto e objetivos de pesquisa. Foram realizadas quatro sessões 

de consultas aos sítios sendo utilizada a mais atual como referência deste trabalho. 

Durante tais consultas destacou-se a descoberta da ausência de arquivos 

relacionados à DTSSS/Sesmt e à Secretaria de Administração de Guarulhos, à qual está 

vinculada a DTSSS/Sesmt. Não foi encontrado Plano de Gestão ou Relatório de Gestão, 

limitando a coleta de dados para a pesquisa. 

Foi utilizado o decreto que dispõe sobre a Política de Saúde e Segurança do 

Trabalhador da Prefeitura de Guarulhos, de n° 26613/2009 que foi analisado. Não há 

descritivo em lei dos programas desenvolvidos pela equipe de psicólogas da 

DTSSS/Sesmt. 

O portal do Servidor e da Servidora, sítio para uso dos servidores no qual alguns 

conteúdos não são públicos, disponibiliza o acesso às descrições dos programas que 

foram utilizados para descrever a DTSSS/Sesmt nos resultados desta pesquisa. 

Alguns grupos de trabalho desenvolvidos pela Secção Técnica de Psicologia 

Organizacional (STPO) como o Grupo dos acidentados são relatados apenas nas 

entrevistas, não havendo nenhum documento de descrição dos mesmos. Os Postos 

Avançados da DTSSS/Sesmt são relatados em notícias encontradas no sítio da 

prefeitura. 

A gerência da DTSSS/Sesmt ainda disponibilizou em papel para a pesquisadora, 

pois não são encontradas em domínio público as seguintes informações: história da 

DTSSS/Sesmt; listagem da composição da força de trabalho da Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS); dados de afastamentos do trabalho por doença; Manual Básico de 

Segurança e Saúde do Servidor e da Servidora (versão de 2011); folheto informativo 

“Saúde Mental e Trabalho”, entregue em palestras proferidas pela DTSSS/Sesmt. 
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4.3 - ENTREVISTAS SEMI ESTRUTURADAS 

 

As entrevistas semi-estruturadas obedecem, de acordo com Minayo (2010, 

p.267),  

(...) a um roteiro que é apropriado fisicamente e utilizado pelo 

pesquisador. Por ter apoio claro na sequência de questões, a entrevista 

semi-aberta facilita a abordagem e assegura (...) que suas hipóteses ou 

seus pressupostos serão cobertos na conversa. 

O roteiro das entrevistas foi construído considerando-se as hipóteses e objetivos 

da pesquisa para que os entrevistados pudessem informar sobre: funcionamento e 

história da DTSSS/Sesmt; percepção sobre o trabalho da equipe da STPO; percepção 

sobre a saúde dos servidores da SMS de Guarulhos e sobre o diagnóstico e prevenção de 

doenças relacionadas à esfera mental. 

 

4.3.1 - Entrevistas não gravadas 

 

Com a negativa de gravação das entrevistas e a partir das sugestões dadas pela 

banca de qualificação deste projeto, foram entrevistados: 

- gerente da DTSSS/Sesmt; 

- gerente da Secção Técnica de Psicologia Organizacional da DTSSS/Sesmt; 

- três psicólogas da Secção de Psicologia Organizacional da DTSSS/Sesmt, 

escolhidas pela equipe de acordo com o interesse de participação. 

Foi construído um roteiro de entrevista a partir de reuniões prévias com a equipe 

da DTSSS/Sesmt que foi enviado previamente aos entrevistados por solicitação da 

gerência da DTSSS/Sesmt. As entrevistas foram realizadas em momentos diferentes, de 

acordo com a disponibilidade dos participantes. Todos assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e foram informados sobre o escopo da 

pesquisa e seus objetivos. As falas das entrevistas foram anotadas pela pesquisadora em 

um caderno e posteriormente foi realizado um relatório dissertativo sobre a entrevista. 

Tal documento foi enviado por correio eletrônico aos participantes para validação e 

devolução para análise. 
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4.3.2 - Entrevistas gravadas 

 

Com o intuito de enriquecimento dos dados, foram entrevistados: 

- quatro médicos da Secção de Medicina Ocupacional da DTSSS/Sesmt, 

escolhidos pela equipe de acordo com o interesse de participação.  

- uma entrevista com profissionais do Cerest da regional de saúde do Vale do 

Tietê por abranger o município de Guarulhos, estar nele situado e ser uma unidade de 

referência que cobre a saúde dos trabalhadores do município. Os participantes foram o 

coordenador e quatro psicólogos. A entrevista inicialmente seria realizada somente com 

o coordenador do Cerest, porém, em contato telefônico para introduzir o motivo da 

pesquisa e da entrevista, o coordenador convidou os psicólogos que trabalham em sua 

equipe para enriquecer os dados. 

Todos os participantes assinaram o TCLE e foram informados sobre o escopo da 

pesquisa e seus objetivos. As entrevistas foram gravadas e os arquivos foram transcritos 

com supervisão e posteriormente foram analisados. 

 

4.4 - DADOS DA PESQUISA GUARDA-CHUVA 

 

No âmbito da pesquisa “guarda-chuva”, foram realizadas entrevistas semi-

estruturadas com o atual Secretário de Saúde do município e com o Diretor de Recursos 

Humano da SMS do município e grupos focais com os trabalhadores de quatro 

categorias profissionais do SUS selecionadas a saber: enfermeiros, auxiliares de 

enfermagem, atendentes SUS e agentes comunitários de saúde (ACS). 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.  

Tal estratégia permitiu o levantamento de informações sobre dados e percepções 

dos servidores acerca do funcionamento da DTSSS/Sesmt que se mostraram 

importantes para esta pesquisa. Todo o material foi gravado, transcrito com 

acompanhamento de pesquisadores da equipe e analisado. 

 

4.5 - A SISTEMÁTICA DE ORGANIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DAS 

INFORMAÇÕES COLHIDAS 

 

Para a análise dos dados colhidos, será utilizada a abordagem da Análise de 

Conteúdo (AC) proposto por Bardin (1977), a partir de categorias e temáticas.  
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A AC é uma técnica de pesquisa que trabalha com a palavra, permitindo de 

forma prática e objetiva produzir inferências do conteúdo da comunicação de um texto 

replicáveis ao seu contexto social (BAUER, 2002). 

É a categorização das unidades de texto que se repetem, inferindo numa 

expressão que as representem em um conjunto de técnicas de análise visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção destas mensagens (BARDIN, 1977). 

Para a análise foram respeitados os seguintes passos: Pré-análise; Exploração do 

material; Tratamento dos resultados; Descrição e sistematização do conteúdo das 

entrevistas; Extração das principais categorias presentes nas respostas a partir dos temas 

mais relevantes que auxiliaram na resposta aos objetivos; Inferência e interpretação, 

etapa onde se aceita uma proposição em virtude de sua relação com outras já acatadas 

como verdadeiras (BARDIN, 1977; GOMES, 2005). 

 

Quadro de sistematização da Análise de Conteúdo do Material Coletado em Campo 

 

Núcleos Temáticos Núcleos de Sentido Categorias 

Gestão do Trabalho nas 

instâncias que atuam em 

Saúde Mental e Trabalho na 

PMG 

Assistência nas instâncias 
História, projeto e atividades 

Fluxo de atendimento 

Processo e Condições de 

trabalho das instâncias 

Articulação intra e 

intersetorial 

Formação 

Política de pessoal 

Organização do trabalho das 

instâncias 

Possibilidades/limites de 

atuação 

Relações de trabalho 

Quantidade de trabalho 

Satisfação no trabalho 

Percepção dos trabalhadores 

da SMS sobre o trabalho da 

STPO 

Trabalho e Saúde Mental  

 

 Adoecimento e Sofrimento 

Mental no Trabalho  

Percepção dos trabalhadores 

da DTSSS/Sesmt e Cerest 

sobre o adoecimento dos 

servidores da SMS 

Nexo entre trabalho e 

adoecimento mental 

Fonte: documentos coletados, dados secundários e entrevistas realizadas  
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5 - RESULTADOS 

 

5.1. INFORMAÇÕES SOBRE O OBJETO DE ESTUDO 

 

5.1.1 - Caracterização e histórico do município 

 

Guarulhos foi fundada em 1560 teve denominação de Conceição de Guarulhos 

em 1600, como freguesia no município de São Paulo. Em 1908 foi elevada à 

denominação de cidade com o nome atual. Foi na década de 40 que se criou o primeiro 

Centro de Saúde da cidade e a Santa Casa de Misericórdia. Com a aceleração industrial 

da cidade de São Paulo na década de 50 e a inauguração das rodovias Fernão Dias e 

Presidente Dutra, houve crescimento industrial às suas margens nos trechos que passam 

pelo município (IBGE, 2010). 

Com a industrialização no município, o grande contingente humano incentivou o 

loteamento sem grandes preocupações e o reflexo deste processo de urbanização é o 

crescimento populacional apresentado pelo município.  

O município de Guarulhos está situado na região metropolitana do estado de São 

Paulo sendo a segunda cidade mais populosa e a 12° com maior população do Brasil 

(GUARULHOS, 2014b) com 1.221.979 habitantes (IBGE, 2010), numa extensão 

territorial de 318,679 km2 correspondente a uma densidade demográfica de 3.834,51 

hab/km². 

É o 8° município mais rico do país com um Produto Interno Bruno (PIB), em 

2010 de R$ 43.476.753.000,00 (IBGE, 2010). A taxa de desemprego para o ano de 2010 

foi de 9,57% entre a população a partir de 16 anos. 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, 2008). 

Segundo dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (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 do município vivem em habitações precárias (LACAZ 

e cols, 2014). 

Quanto a alguns perfis epidemiológicos, a mortalidade no município em 2012 

foi de 5985 óbitos sendo a maior causa as doenças cardiocirculatórias, seguidas de 
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doenças do sistema respiratório e em terceiro lugar, as causas externas de morbidade e 

mortalidade (DATASUS, 2014). 

A taxa de natalidade em 2012 é de 17,17 e o índice de mortalidade infantil de 

12,84, que aumentou em relação a 2009 (FUNDAÇÃO SEADE, 2014), sendo 

considerado elevado sinalizando 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” (LACAZ e cols, 2014, p. 62). 

 

Rede de atenção à saúde 

 

Em 2005, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) iniciou seu processo de 

“territorialização” do município que respeitasse a diversidade dos territórios, pensando 

na realidade local, sendo um instrumento de para reconstrução de um modelo de atenção 

à saúde (GUARULHOS, 2010). Foram definidas três regiões intra municipais: 

Cantareira, Dutra – Trabalhadores e Fernão Dias – Dutra. 

Em 2010, tais regiões foram redefinidas a partir de uma necessidade de 

reformular as áreas de abrangência das unidades de saúde. Foi realizada, em 2009, uma 

análise da dinâmica populacional, a partir de dados demográficos, epidemiológicos e de 

demandas populacionais relacionadas às unidades de saúde (GUARULHOS, 2010). 

Com o objetivo de facilitar a gestão das unidades de saúde, foram definidas 

quatro regiões de saúde com seus respectivos distritos, conforme figura 1 a seguir: 

1. Região Centro 

2. Região Cantareira 

3. Região São João/Bonsucesso 

4. Região Pimentas/Cumbica 
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Figura 1 Mapa das regiões de saúde e sua abrangência  

Fonte: Prefeitura Municipal de Guarulhos, 2014c. 
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A rede municipal de saúde em Guarulhos é formada pelo descrito abaixo, 

fugindo ao escopo desse estudo a descrição da rede privada lucrativa que não mantém 

relação com o SUS já que a força de trabalho atendida pela DTSSS/Sesmt é apenas a de 

administração direta: 

 Rede ambulatorial do SUS 

 66 UBS (Unidade Básica de Saúde) 

 04 CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) 

 06 Policlínicas 

 04 CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) 

 01 CAPS AD II (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) 

 01 CAPS II 

 01 SAE (Serviço Ambulatorial Especializado em HIV/Aids) 

 01 UNAO (Unidade de Assistência Odontológica) 

 01 Ambulatório da Criança 

 01 Cerest 

 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. 
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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 

 Associação Cornélia 

 Irmandade da Santa Casa de São Paulo 

 SPDM – Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina 

 PROGUARU – Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos SA 

 RCA Produtos e Serviços Ltda. 

 Avape - Tele atendimento 

 

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. 

Tabela 1 - Quadro de pessoal da SMS 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 Municipal de Saúde, 2011. 
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Nota- se no comparativo da força de trabalho por modalidade de contratação, 

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

entidade filantrópica, entidades parceiras, ou seja, Organizações Sociais (OS) e contrato 

de prestação de serviços também com OS. Ainda no mesmo ano há uma inversão nos 

contratos dos ACS uma vez que a Emenda Constitucional nº 51, regulamentada pela Lei 

Federal 11350/2006, instituiu o ingresso dos ACS (Agente Comunitário de Saúde) pela 

via da administração direta. No ano de 2011 o número de novos servidores diminuiu em 

comparação com o ano anterior: houve 462 novas contratações, das quais 94,2% por 

meio de contratos e convênios.  

 

5.1.2 – A ação do município de Guarulhos quanto a intervenção sobre a realidade 

de saúde de seus servidores  

 

O município apresenta instâncias de intervenção para atuar sobre a realidade de 

saúde dos servidores, porém não existem serviços, ações ou políticas específicas para os 

trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde. 

Existem dois serviços que se preocupam com a saúde dos servidores do 

município: o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) e a DTSSS, que 

cumpre as funções do Sesmt. 

 

5.1.2.1 - O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 

Criado a partir da Portaria Ministerial 1.679/2002, os Centros de Referência em 

Saúde do Trabalhador, fazem parte da estruturação da Rede Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Trabalhador (Renast). Promovem ações para melhora das condições 

de trabalho e da qualidade de vida dos trabalhadores através da prevenção e da 

vigilância (RENASTONLINE, 2014; MATO GROSSO, 2014). 

De acordo com a Portaria nº 2.728, de 11 de novembro de 2009, o Cerest tem 

por função “dar subsídio técnico para o SUS, nas ações de promoção, prevenção, 

vigilância, diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde dos trabalhadores urbanos e 

rurais” (BRASIL, 2009). Além disso, não pode assumir as funções e atribuições que 

correspondem ao Sesmt, tanto do setor público quanto do privado (BRASIL, 2009). 

De acordo ainda com a referida Portaria tem como atribuições:  

Apoiar investigações de maior complexidade, assessorar a realização de 

convênios de cooperação técnica, subsidiar a formulação de políticas 
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públicas, fortalecer a articulação entre a atenção básica, de média e alta 

complexidade para identificar e atender acidentes e agravos relacionados ao 

trabalho, em especial, mas não exclusivamente, aqueles contidos na Lista de 

Doenças Relacionadas ao Trabalho ou de notificação compulsória 

(RENASTONLINE, 2014). 

 

O Cerest Regional de Guarulhos atende trabalhadores de 11 municípios da 

região do Alto Tietê. Localiza-se no município de Guarulhos, que é o município gestor e 

atende mais de 600.000 trabalhadores. 

Conta com três médicos do trabalho, três psicólogos, dois acupunturistas, um 

ortopedista, um fisioterapeuta, dois assistentes sociais, dois auxiliares de enfermagem, 

dois enfermeiros do trabalho, dois engenheiros e um técnico de segurança do trabalho, 

quatro atendentes SUS, e dois administrativos, e duas pessoas da higienização. 

É dividido em núcleos, sendo que o núcleo de vigilância é responsável pelas 

ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador; contando ainda com o núcleo de 

Educação Permanente em Saúde do Trabalhador e o núcleo de Vigilância 

Epidemiológica.  

 

Figura 2: Mapa da área de Abrangência do CEREST regional de Guarulhos 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Guarulhos, 2014d 
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Em sua página eletrônica, suas atribuições são:  

 Estabelecer o nexo-causal (diagnóstico x atividade laborativa); 

 Investigação do local de trabalho, visando estabelecer relações entre situações de 

risco e o agravo que está sendo investigado; 

 Avaliação e intervenção em ambientes de trabalho; 

 Viabilização de possíveis encaminhamentos; 

 Apoio à equipe responsável pelo tratamento do paciente na rede SUS; 

 Análise epidemiológica para subsidiar estudos e políticas públicas; 

 Capacitação das equipes da área de abrangência; 

 Realizar palestras em instituições; 

 Realizar ações de promoção em saúde do trabalhador integradas com outras 

instituições (Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público, Previdência 

Social etc.). 

 Participar do treinamento e capacitação de profissionais no campo da saúde do 

trabalhador, em todos os níveis de atenção. 

 Acompanhamento especializado de trabalhadores vítimas de acidentes e doenças 

relacionados ao trabalho, nas áreas de: 

 Medicina do Trabalho 

 Enfermagem do Trabalho 

 Fisioterapia 

 Psicologia 

 Odontologia 

 Assistência Social (GUARULHOS, 2014d) 

 

Pareceu-nos que as atribuições descritas do Cerest regional de Guarulhos 

relacionam-se à Educação Permanente mediante palestras e ações de integração, porém 

a prioridade não parece ser a prevenção e sim a assistência e reabilitação. 

 

5.1.2.2 - Divisão Técnica de Saúde e Segurança do Servidor/Sesmt 

Onde hoje funciona a DTSSS/Sesmt, havia um posto de saúde, criado em 1978 

para atendimento ambulatorial e o DHS, atual Hospital Municipal de Urgências, que 

realizava exames admissionais e a análise pericial dos atestados médicos. Em 1980, 

constituiu-se o Serviço de Atenção à Saúde do Servidor, que atendia as especialidades 
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médicas e emitia as Comunicações de Acidentes de Trabalho (CAT) (DTSSS/Sesmt, 

2010) 

Com a predominância de servidores de vínculos celetistas na prefeitura e por 

pressões dos sindicatos, em 1995 instaura-se a primeira Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes (Cipa), e em 1999, um grupo de estudos para criação do Sesmt 

(DTSSS/Sesmt, 2010). 

Em setembro de 2000 instaura-se o Sesmt com a criação da Divisão Técnica de 

Engenharia e Medicina do Trabalho (DTEMT) (DTSSS/Sesmt, 2010). Isto acontecia 

concomitantemente com uma reforma administrativa empreendida no ano seguinte que 

afetou o regime de trabalho da Prefeitura, quando passou a predominar a contratação 

pela CLT. Atualmente há um residual de cerca de 1000 servidores sob o regime 

estatutário. 

A propósito, as Normas Reguladoras (NR), aprovadas pela Portaria do 

Ministério do Trabalho 3214/78 dizem respeito aos mais diferentes ambientes de 

trabalho e prevenção de riscos ocupacionais dos trabalhadores celetistas do setor 

privado, obrigando a criação pelas empresas privadas de Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, para promover a saúde e proteger a 

integridade do trabalhador em seu local de trabalho (SZABÓ JUNIOR, 2011). 

A DTEMT, que realizava perícia médica e atendimento à saúde dos servidores 

da PMG mantinha as seguintes sessões: Secção Técnica de Engenharia de Segurança 

(STES); Secção Técnica de Psicologia e Serviço Social; Secção Técnica de Medicina 

Ocupacional (STMO); Secção Técnica de Inspeção à Saúde do Servidor e Secção 

Administrativa de Fiscalização Higiene e Segurança do Trabalho.  

Em 2001 reconfiguram-se as Cipas que passam a organizar-se por local de 

trabalho. Hoje há pelo menos uma Cipa em cada secretaria. Na Secretaria Municipal de 

Saúde, existem nove delas: uma em cada regional de saúde, uma no Hospital da 

Criança, uma no Hospital Municipal de Urgências (HMU), uma na sede da secretaria, 

uma no almoxarifado de medicamentos, uma no Centro de Zoonoses. (DTSSS/Sesmt, 

2010). 

Com a reorganização da DTEMT, em 2003, extingue-se o atendimento 

ambulatorial e as Secções Administrativa, de Fiscalização Higiene e Segurança do 

Trabalho e Técnica de Inspeção à Saúde do Servidor. Com isso, assume-se a 

configuração atual, com vistas a atender as exigências federais (DTSSS/Sesmt, 2010). 
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Frise-se que tais exigências são voltadas para as empresas privadas. (SZABÓ 

JUNIOR, 2011). 

Há dois grandes blocos de serviços na DTSSS/Sesmt: o de perícias médicas dos 

servidores afastados do trabalho por motivo de saúde e, o de atividades voltadas à 

prevenção em saúde ocupacional e segurança do trabalho. (DTSSS/Sesmt, 2010). 

Em 2009, é implantada a Política Municipal de Segurança e Saúde do (a) 

Servidor (a), dando maior amplitude e consistência ao trabalho desenvolvido.  

Após a última reformulação, o serviço se forma por aproximadamente 80 

servidores divididos nas sessões: STTAC – Secção Técnica de Apoio às Comissões 

Internas de Prevenção de Acidentes – Cipas; STIC – Secção Técnica de Informações e 

Controle, STES - Secção Técnica de Engenharia de Segurança; STMO - Secção Técnica 

de Medicina Ocupacional e STPO - Secção Técnica de Psicologia Organizacional 

(DTSSS/Sesmt, 2010). 

Este serviço não atende aos funcionários da SMS contratados por administração 

indireta. 

 

Figura 3: Organograma da DTSSS/SESMT 

Fonte: Secretaria Municipal de Administração, 2014.  
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De acordo com o Portal do Servidor e da Servidora de Guarulhos 

(GUARULHOS, 2014), além do controle médico de saúde ocupacional tradicional com 

exames admissionais, periódicos e demissionais, e os programas definidos pelas NR de 

engenharia do trabalho, a DTSSS/SESMT mantém outros programas sob sua 

responsabilidade, e que fazem parte do atendimento da equipe da STPO: 

- Integração de novos servidores: com a participação dos servidores recém-

admitidos, ocorre em duas etapas: a primeira tem caráter informativo sobre a estrutura 

da prefeitura, direitos e deveres e outras informações funcionais, é coordenada pela 

Divisão Técnica de Desenvolvimento de pessoas da SAM. A segunda, de 

responsabilidade da DTSSS/SESMT, trata sobre as questões de Saúde e Segurança do 

servidor; promove discussão e reflexão sobre os aspectos relativos à promoção à saúde, 

prevenção de acidentes e adoecimentos relacionados ao trabalho. Para os funcionários 

admitidos na SMS, tem o nome de Ingresso Qualificado e sua primeira etapa, tem uma 

parte informativa sobre o SUS, de responsabilidade do Departamento de Recursos 

Humanos (DRH) da própria secretaria. 

- Programa de Atenção e Prevenção ao Alcoolismo Crônico no Trabalho, 

com o objetivo de prevenção e controle do uso excessivo do álcool. É uma estratégia de 

demanda individual, principalmente. A equipe faz os encaminhamentos de servidores 

para o Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas para tratamento e realiza 

acompanhamentos mensais, bimestrais, semestrais e anuais dos servidores através de 

grupos durante e após o tratamento. Além disso realiza grupos com as chefias dos 

servidores e poderá fazer um trabalho organizacional nas unidades buscando criar 

melhores condições de acolhimento ao tema e o implemento de ações voltadas à 

prevenção do alcoolismo e drogadição no ambiente de trabalho. 

Assédio Moral: a DTSSS/Sesmt mantém um canal aberto para denúncias no 

Departamento de Recursos Humanos. Assim o, o servidor deve encaminhar 

requerimento relatando o acontecido que será encaminhado à Divisão Técnica de 

Gestão em Relações Trabalhistas. Para os casos que já geraram adoecimento, a DTSSS 

informará os encaminhamentos necessários. Além disso o assunto é abordado em 

discussões com servidores e chefias nas palestras, cursos e na “Intervenção sobre a 

Organização do Trabalho”.  

Avaliação Médica e Psicológica, pode ser solicitada pela chefia através de 

memorando; pelo médico do trabalho ou por procura espontânea do servidor quando se 
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percebe alterações na condição mental ou física. O objetivo do atendimento psicológico 

é identificar, junto ao servidor, se tal demanda tem relação com o trabalho e se está 

afetando sua saúde mental. A STPO fará os encaminhamentos que se fizerem 

necessários para o servidor e para a chefia 

Intervenção sobre a Organização do Trabalho: tem como objetivo principal 

promover a saúde dos (as) servidores (as) e prevenir as diversas formas de sofrimento 

mental provocados pelo trabalho. Este trabalho é realizado mediante solicitação da 

chefia, membros das Cipas, ou a partir da análise dos índices de afastamentos por 

problemas de saúde. A equipe de Psicologia realiza o diagnóstico institucional e define 

a intervenção atendendo às particularidades de cada local, que se dá através de 

encontros com chefias e com os servidores, refletindo sobre os aspectos organizacionais 

e discutindo possibilidades de melhorias, visando torná-lo mais saudável. 

Grupo Desgaste Mental e Enfrentamento ao Sofrimento Psíquico no 

Trabalho: busca acolher servidores que associem o seu desgaste mental ao trabalho, 

através de um espaço de reflexão sobre os fatores que levam ao sofrimento psíquico. A 

discussão é pautada na vivência e nas experiências de cada participante para a criação 

coletiva de estratégias de enfrentamento ao sofrimento psíquico no trabalho. A 

participação é por iniciativa do servidor através de inscrição, convite da STPO dos 

servidores que já estão sendo acompanhados ou por encaminhamento dos locais de 

trabalho. Há uma entrevista para esclarecimento da proposta de trabalho. São realizados 

quatro encontros mensais, um encontro de acompanhamento após dois meses da 

finalização dos encontros e um encontro com as chefias dos participantes para discussão 

sobre o tema. 

Postos Avançados da DTSSS/Sesmt: de acordo com notícia postada no site da 

PMG, a criação do posto avançado na Secretaria de Educação traz um acompanhamento 

mais próximo nas questões de saúde e segurança. Nele serão realizados serviços como 

exames admissionais, demissionais, perícias, homologações de atestados, readaptações 

e convênios com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Também foi noticiado o 

posto avançado no Departamento de Serviços Funerários, com o mesmo objetivo 

(GUARULHOS, 2012; GUARULHOS, 2013). 
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5.1.2.3 - Política de Saúde e Segurança do Trabalhador da PMG 

No documento que institui a Política de Saúde e Segurança do Trabalhador da 

PMG, o Decreto Municipal n°26613/09, as atribuições e responsabilidades ficam a 

cargo da Secretaria de Administração, não cabendo qualquer papel à SMS. As demais 

secretarias devem apenas dar subsídios e criar condições para a implementação das 

normas e diretrizes do documento.  

À DTSSS, cabe:  

 
Formular as diretrizes e normas da área de segurança e saúde do trabalhador. 

Acompanhar e assessorar o cumprimento das diretrizes e normas da área de 

Saúde e Segurança do Trabalhador (GUARULHOS, 2009, p. 2). 

 

Justifica-se pela necessidade de prevenir e controlar riscos nocivos à saúde aos 

quais os servidores estão expostos, e, para isso, são requeridas ações integradas, 

transversais e intersecretariais. É proposto que seja feito um plano de ação por um grupo 

gestor representado pelas secretarias que apresentam maiores graus de risco. 

Chama a atenção a exigência estabelecida no Decreto para disponibilização 

regular dos dados de afastamentos, promoção e prevenção à saúde mental, 

aperfeiçoamento de mecanismos de identificação e notificação dos acidentes e doenças 

do trabalho e a educação permanente em Saúde e Segurança no Trabalho através de 

capacitações. 

No Portal do Servidor da PMG (GUARULHOS, 2014), os indicadores de 

segurança e saúde do servidor são disponibilizados aos Secretários, Diretores, Gerências 

e são apresentados aos servidores nas atividades de formação em saúde e segurança do 

servidor.  

Não se descreve como deverão ser realizadas tais ações nem como será 

instituído o grupo gestor. O documento orienta à análise quantitativa dos dados sendo 

um dispositivo para prevenir e detectar os riscos nos ambientes de trabalho.  
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5.3 - ENTREVISTAS SEMI ESTRUTURADAS  

 

5.3.1 - Relato da entrevista com a gerência da STPO2 

 

A gerência da Secção Técnica de Psicologia Organizacional (STPO) da DTSSS 

tem graduação em Psicologia com especialização em Gestão Pública. Admissão na 

PMG prefeitura no ano 1993 com vínculo celetista, por concurso público, e desde 2010 

ocupa o cargo de gerente. Recebeu um convite do Gerente da DTSSS para assumir a 

Secção de Psicologia Organizacional e aceitou pensando em “novos ares e novos 

desafios”. 

 

Fluxo de atendimento, grupos de trabalho e atividades 

Conta que trabalha em todas as atividades da equipe, considerando-se peça 

chave dentro da mesma. Atua mais ativamente nos trabalhos de Intervenção, que 

acredita ser a linha de frente do trabalho da equipe e nas turmas de capacitação. 

Assinala que preferencialmente, a equipe de psicologia valoriza os grupos como 

estratégia de acompanhamento dos sintomas ou adoecimentos relacionados ao trabalho, 

pois o mesmo auxilia no fortalecimento das capacidades do indivíduo e das equipes ao 

enfrentar aquilo que produz sofrimento psíquico. Foi com o passar do tempo que a 

equipe ganhou visibilidade e os atendimentos foram mais claramente relacionados com 

o trabalho, pois antigamente a equipe tinha mais dificuldade de explicar o próprio 

trabalho, as pessoas demandavam muito a questão clínica, de fazer terapia. Há 

demandas de várias Secretarias como a de Serviços Públicos; Meio Ambiente; 

Administração e Saúde, esta considerada a maior demandante.  

Memorando de avaliação Psicológica: explica que normalmente vem 

acompanhado de pedido de avaliação médica. Ao receber o memorando, a STPO entra 

em contato com a chefia para entender melhor o motivo do pedido e agendar o 

comparecimento do mesmo para uma entrevista/orientação. Às vezes, o próprio servidor 

procura espontaneamente a Secção ou, ainda pode haver um encaminhamento pela 

Secção Técnica de Medicina Ocupacional (STMO). A Secção dará continuidade ao 

acompanhamento quando os sintomas ou o adoecimento estiverem relacionados à 

Organização do Trabalho. Em outros casos, fará orientação de onde o servidor poderá 

                                                           
2 Esta entrevista não foi gravada como descrito no método. 
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buscar atendimento psicoterápico na rede. No início, recebiam muitos pedidos para 

atendimento psicoterápico, mas com o gradativo conhecimento do trabalho da Secção 

esses pedidos diminuíram bastante. 

Intervenção sobre a organização do trabalho: esclarece que a chefia solicita o 

trabalho, dando anuência e respaldo para que aconteça. Os servidores tomam 

conhecimento em divulgações realizadas durante palestras e capacitações. Neste 

trabalho as psicólogas entram na unidade, conversam com a gerência para entender o 

pedido da intervenção. Agendam uma palestra sobre saúde mental com os servidores e 

buscam ouvir as questões e os sintomas. Num segundo contato, há a devolutiva da 

palestra e é onde as demandas clareiam. Acontecem mais dois ou três encontros talvez, 

outra devolutiva e a produção de um relatório discutido com a equipe e com a gerência. 

Buscam o que provoca sofrimento e estratégias para enfrentar os problemas e juntos, 

conseguem trazer sugestões concretas para modificar a organização do trabalho. 

É um trabalho dinâmico, mas às vezes há mudanças na configuração da equipe 

que transformam o grupo que participa da intervenção. 

Grupo Desgaste Mental e Enfrentamento ao Sofrimento Psíquico no 

Trabalho para entrevistado são grupos de acolhimento dos servidores que buscam 

associar os sintomas de estresse apresentados ao trabalho executado, proporcionando 

um espaço de reflexão sobre os fatores que levam ao sofrimento psíquico. Segundo a 

gerência aconteceram três grupos até o momento.  

Grupo de Chefias: trata-se da primeira formação para as chefias na temática da 

saúde e segurança. Acredita ser um canal muito interessante de comunicação com os 

chefes, pois permite colocá-los em contato com assuntos importantes a serem pensadas 

considerando que, teoricamente, as chefias teriam maior poder de realização e de 

interferência. É algo pontual, curto, mas com possibilidades de crescer, de se expandir, 

de outros setores participarem com eles. 

 

A relação com os médicos do trabalho, formação e diagnóstico da Síndrome de 

Burnout 

Comenta que é uma síndrome de difícil diagnóstico, uma vez que seus sintomas 

podem coincidir com sintomas de outros transtornos psíquicos, até porque a Síndrome 

não está relacionada na Classificação Internacional de Doenças (CID) na categoria F e 
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sim na Z. Afirma que há a expectativa que com a atualização do CID, ela passe a 

configurar como F.  

Acredita que os médicos em geral não estão pensando em políticas de prevenção 

e que precisam de maior formação em Saúde do Trabalhador, não consegue avaliar se 

falta capacitação em diagnosticar especificamente o Burnout, mas acredita que falta 

uma compreensão melhor da saúde mental e essa compreensão talvez passe também por 

formação e informação. Comenta que os próprios médicos do trabalho certas vezes 

dizem que não contam com um psiquiatra de referência e, por isso, têm dificuldade para 

avaliar os casos de transtornos psíquicos, que têm sido causa importante de 

adoecimento. Afirma que não é papel do médico do trabalho fazer o diagnóstico, mas 

um olhar mais apurado ajudaria muito na questão dos encaminhamentos, dos 

afastamentos, da identificação do adoecimento, porque muitas vezes o servidor precisa 

de certo respaldo. Faltaria uma compreensão melhor desses casos, mas como não há um 

exame que diga que a pessoa está adoecida, acaba por haver um desconhecimento e até 

um preconceito. 

 

As condições e a percepção sobre o próprio trabalho  

Assinala que, hoje, a Secção de Psicologia reconhece que seu trabalho é mais 

bem compreendido pelas Secretarias/setores da Prefeitura, pois as demandas atendidas 

pela equipe estão mais relacionadas às questões do trabalho. O aumento gradativo de 

solicitações de participação nos vários grupos é considerado fator de reconhecimento. 

Equipe sente-se reconhecida pela SMS, mas não como um todo, não há 

dimensão quanto ao que pensa o Secretário da Saúde, mas têm realizado muitos 

trabalhos, há um aumento gradativo nas solicitações de intervenção o que faz pensar que 

boa parte reconhece o trabalho, solicita, traz demandas e dialoga. 

Na Secretaria de Administração acredita que a DTSSS/Sesmt não tenha tanta 

visibilidade ou interlocução, pois está mais distante, em outro espaço físico, ponderando 

que ainda há muito que avançar, até no que se refere à estrutura pois tem ideia de 

mudança de prédio. Aponta que realizam o trabalho de Integração de Servidores 

juntamente com a Equipe da área de Recursos Humanos, quando no contato para 

realização da integração, não podendo se pronunciar acerca do todo daquela Secretaria.  

Como pontos positivos no trabalho aponta a produção de ideias coletivas, 

fortalecendo o trabalho da equipe e o tempo de reflexão e planejamento dentro da rotina 
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de trabalho. Como pontos negativos no trabalho assinala interferências políticas que 

ocorrem quando uma atividade importante está sendo realizada e é interrompida por 

mudanças nas gerências, por exemplo. 

 

A STPO e a Secretaria Municipal da Saúde  

Considera a SMS a maior demandante. Já foram realizados trabalhos em várias 

unidades. Atendem uma parte da Secretaria, estão mais próximas de uma das Regionais 

de Saúde, havendo um trabalho com a participação da gerência. Assinala que a Regional 

Cantareira tem se aproximado, havendo conversas com a supervisora, uma pessoa muito 

interessada nas questões de saúde mental. Nas outras Regionais já houve contatos.  

Na Escola de Saúde SUS, vinculada à SMS, por motivo do Ingresso Qualificado, 

há reuniões semestrais para avaliação desta parceria. Nestas reuniões podem 

compartilhar experiências sobre como vai a saúde do servidor da saúde. Com os 

atendentes SUS, houve uma proposta de haver uma parceria na capacitação destes 

profissionais visando introduzir a preocupação com questão da saúde mental, mas isso 

não se efetivou ainda. Há um desejo mas nada concreto. 

Acredita que falta um conhecimento do trabalho da equipe na SMS Hoje já é 

mais conhecido do que antes, mas isso é um processo. 

Comenta que já houve uma conversa com uma das gestoras da Escola SUS, até 

pelo motivo da Integração de servidores (a divisão realiza o segundo módulo) e, pelo 

menos semestralmente, há uma avaliação sobre esta parceria, pois montam as turmas, a 

Divisão manda o horário das turmas e vão avaliando a parceria nessas reuniões.  

Como experiência exitosa aponta para um trabalho recente realizado com 

atendentes SUS de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), com queixas de sobrecarga de 

trabalho, dentre outras. A gerência da UBS tinha percepção do problema, teve o apoio 

da Supervisão da Regional de Saúde para deslocar a equipe da Unidade e poder discutir 

e propor mudanças na organização do trabalho. Enquanto participavam do trabalho fora 

da UBS, foram substituídos por colegas de outras unidades. Nos encontros falaram de 

sentimentos de desmotivação e impotência diante da atual organização do trabalho, mas 

também demonstraram ser uma equipe com possibilidades de enfrentamento das 

questões que provocavam sofrimento no trabalho. No último encontro já haviam 

conseguido implantar algumas mudanças propostas pela equipe da STPO e por eles no 

seu próprio trabalho. 
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Percepção quanto à saúde mental dos servidores da SMS 

Demonstrou perceber que os trabalhadores da saúde têm bastante sofrimento 

mental, devido aos sintomas que eles trazem, relatam e associam com o trabalho. 

Afirma que o processo de trabalho na SMS é muito complexo e tem se transformado 

rapidamente, trazendo novas demandas para o servidor: pressão, cobrança por metas, 

poucos recursos materiais, condições de trabalho precárias, quadro de pessoal sempre 

defasado. É difícil existir uma equipe de trabalho que esteja completa. Cada categoria 

tem a sua realidade, mas a equipe completa é difícil existir. Quando a equipe não está 

completa, a sobrecarga de trabalho sobre seus membros é maior e os próprios servidores 

percebem isso. Acredita que a SMS deve merecer uma atenção especial. 

Para a entrevistada, o que existe para cuidar da saúde dos trabalhadores da saúde 

são espaços de discussão, de diálogo. Quanto mais se possibilita isso, menos 

adoecimento se tem. Destaca que a participação no Grupo de Desgaste Mental é 

principalmente de servidores da SMS principalmente as categorias de ACS e Atendente 

SUS. 

Acredita que a própria SMS parece reconhecer algumas limitações e 

dificuldades no trabalho dos ACS, por exemplo, pois antes o ACS tinha que permanecer 

em sua microárea de atuação, que era onde morava, e hoje é possível mudar até de área, 

o que é uma ferramenta importante para a Saúde Mental do servidor. 

 

Ações de articulação 

Afirma que no grupo de acidentados desenvolvido pela STPO, a equipe 

percebeu o grande desconhecimento que se tem em relação ao Cerest. Para que ocorra o 

atendimento, o servidor da PMG deve passar pelo médico do trabalho, e se ele fizer o 

nexo, haverá algum encaminhamento para especialistas, mas dentro do SUS, e isso é um 

pouco desapontador pois se o servidor precisa de fisioterapia, e isso é mais evidente 

neste grupo de acidentados, não podem contar com a fisioterapia do Cerest de imediato, 

tendo que enfrentar a lista de espera como todos os munícipes. 

Considera que tal assunto da integração intersecretarias não é muito discutido na 

equipe da STPO, mas acredita que se houvesse um melhor diálogo poderia haver portas 

abertas aos encaminhamentos em que o município não dá conta. Até para discutir e 

definir o que é um acidente de trabalho há dificuldade, pois dentro da DTSSS/Sesmt 
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gera muitas discussões e opiniões diversas entre as psicólogas e os médicos sobre o que 

é ou não um acidente de trabalho e talvez uma interlocução com o Cerest pudesse ajudar 

nestas questões. 

 

5.3.2 – As psicólogas da STPO3 

 

Caracterização das entrevistadas 

Todas as entrevistadas foram admitidas na Secretaria de Educação da PMG na 

mesma década e na década seguinte transferiram-se para a Secretaria de Administração 

ficando alocadas na DTSSS/Sesmt. Apesar de caminhos diferentes, transferiram-se por 

motivos em comum, como explicitado a seguir.  

Quanto à sua formação, todas são graduadas em Psicologia, apenas uma não 

relatou ter pós-graduação, porém nenhuma delas no campo Saúde do Trabalhador (ST) 

(LACAZ, 1996). Todas realizaram cursos de extensão e participaram de congressos e 

eventos do campo no período em que estão na DTSSS/Sesmt. Todas têm vínculo 

celetista, foram selecionadas por concurso público e nomeadas no cargo Psicóloga III. 

Interessante salientar que o grupo é formado essencialmente de mulheres. Já 

houve homens na equipe mas atualmente não há. 

As motivações para transferência à DTSSS/Sesmt relacionam-se à posição na 

carreira pois estão na localização mais alta, “Psicólogas III”, à proposta de trabalho e ao 

fato de conhecerem ou já terem trabalhado com alguns servidores lotados na 

DTSSS/Sesmt. 

 

História da DTSSS/Sesmt na visão das psicólogas 

De acordo com o relato das entrevistadas, as psicólogas ficavam em outro prédio 

e no local onde atualmente a DTSSS/Sesmt se localiza, funcionava um posto de saúde e 

a Secção de Inspeção de Saúde do Servidor. Neste local eram realizados 

acompanhamento ambulatorial com realização de exames ginecológicos, terapia. Hoje 

avaliam que a secção era algo muito bom para o servidor. Nesta época a Divisão 

realizava um teste para medir a condição laborativa e fazia atendimento de pessoas 

numa equipe de três psicólogos. Então, o atual gerente da DTSSS/ Sesmt assumiu a 

                                                           
3 Estas entrevistas não foram gravadas como descrito no método. 
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secção de Psicologia e começou a desenvolver um novo trabalho, iniciando um modelo 

voltado para a Psicologia Organizacional.  

A equipe assistiu algumas palestras realizadas no Sindicato dos Bancários 

apontando interesse nos trabalhos da Profa. Dra. Renata Paparelli4 junto aos bancários. 

Refletiram que poderiam realizar um trabalho parecido na PMG, pois perceberam que 

as demandas de atendimento que chegavam até a equipe, com situações de estresse no 

trabalho, eram semelhantes às situações vividas pelos bancários e tinham indicativos da 

necessidade de psicoterapia. Como os servidores não conseguiam o atendimento em 

nenhum local e não haviam recursos da equipe para encaminhamento pensaram em 

realizar algo na Divisão além das entrevistas individuais. 

O primeiro trabalho foi realizado no Hospital da Criança, com os funcionários, 

mas algo diferente do que é realizado atualmente. Foram realizadas entrevistas e 

aplicados questionários com grupos mistos. Para conseguir atingir o maior número 

possível de funcionários, o grupo alterava seu horário de plantão para conseguir 

entrevistar pessoas de outros turnos. Assim, entrevistaram médicos, auxiliares de 

enfermagem, enfermeiros, técnicos operacionais, telefonistas, nutricionistas, dentre 

outros. Outro grupo estava realizando um trabalho no Hospital Municipal de Urgências 

(HMU). E um terceiro com a guarda civil municipal. 

O atendimento realizado era algo não muito definido, pois o papel do psicólogo 

ainda estava sendo construído. Os servidores eram encaminhados para a psicologia 

porque apresentavam muitas faltas ou simplesmente porque estavam chorando. Sua 

percepção é de que havia a necessidade de verificar a pertinência dos afastamentos e 

este fato é algo que ainda aflige aos médicos da DTSSS/Sesmt. Não havia o 

acompanhamento do caso como hoje acontece, ou seja, não havia o controle do 

andamento dos casos. 

Relatam que o gerente da DTSSS/Sesmt tem muito mérito no trabalho hoje 

executado pois ninguém entendia o papel da psicologia. Então a equipe começou a ir a 

campo nos mesmos locais que a equipe de engenharia, essa era a entrada do grupo de 

psicólogos nos locais de trabalho, com o apoio do gerente. 

                                                           
4 A Profa. Dra. Renata Paparelli é professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 

e estudou a Psicologia Social e a Saúde do Trabalhador. Desenvolveu interessante pesquisa sobre o 

desgaste mental nos bancários, o qual inspirou o trabalho da equipe da STPO, como relatado pela 

entrevistada. 
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Em 2002 chegaram mais psicólogos para a equipe. Porém houve uma divisão na 

equipe, parte ficou em outro endereço enquanto a entrevistada e mais uma psicóloga 

ficaram no atual endereço. Tal fato fez a equipe ficar fragmentada, o que avalia como 

algo muito ruim, pois elas realizavam somente os atendimentos e a equipe do outro 

endereço fazia a parte organizacional. 

Com a chegada de um novo psicólogo para a equipe, outro tom foi dado a ela. 

Iniciaram estudos em Psicodinâmica do Trabalho (DEJOURS, 1994), realizaram 

discussões a partir de outras leituras, promovendo uma transformação no formato dos 

atendimentos. Com a união da equipe em um mesmo espaço, iniciaram-se leituras 

compartilhadas, assim como compartilharam suas experiências, participaram de 

congressos e realizaram cursos curtos no campo ST.  

Dessa forma, a equipe se tornou mais coesa e o foco do atendimento da 

psicologia mudou para que fossem realizados atendimentos e programas com servidores 

que apresentavam dificuldades resultantes do trabalho. 

Buscaram compilar os dados de afastamentos já existentes, algo ainda não 

realizado, não houve maior percepção de causas de afastamentos por saúde mental. 

Todos os registros foram compilados com o objetivo de entender a realidade dos 

servidores da PMG. A compilação mostrou que a maioria dos afastamentos se 

relacionava a problemas de coluna. Os problemas psíquicos ficavam em segundo ou 

terceiro lugar. A guarda civil tinha o índice maior de afastamento. 

Com estes dados iniciaram a estruturação do programa Intervenção sobre a 

Realidade do Trabalho. Inicialmente chegavam aos locais de trabalho, realizaram 

entrevistas e aplicavam questionários. O grupo de psicólogas precisava se firmar e os 

dados de seus trabalhos começaram a ser levados para as gerências, iniciando a reflexão 

e discussão sobre a relação destes afastamentos com o trabalho, numa realidade onde a 

culpabilização do afastamento era do servidor, na maioria dos casos. 

Foi iniciado um trabalho nos três cemitérios da cidade. O grupo foi buscar a 

natureza deste trabalho, mostrando para a gerência destes três “serviços” a sobrecarga 

de trabalho, a falta de condições, de equipamento, de higiene, além do consumo 

excessivo do álcool. 

Com esta estruturação, houveram mudanças no atendimento, nos programas, 

agendamento e triagem dos casos. A autonomia no trabalho fez com que a criação de 

programas e novos grupos sejam pensados a partir da demanda que chega até a equipe. 
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Fluxo de atendimento, grupos de trabalho e atividades 

A equipe de psicologia utiliza a ideia de referência para cada trabalho, ou seja, 

de acordo com as necessidades e o tempo, uma ou duas psicólogas ficam responsáveis 

por algum dos grupos de atendimento. Ora existem trabalhos mais divididos, ora 

trabalhos coletivos, como a Intervenção sobre o local de Trabalho. 

A participação em cada projeto também depende da afinidade com o trabalho 

como o caso de uma das psicólogas que relata não se identificar com a forma como o 

Ingresso Qualificado é realizado e optou por não participar dele neste momento.  

Outra psicóloga relata que o trabalho que realizam não necessita de muitos 

recursos financeiros, apenas de viatura da prefeitura para os deslocamentos, e alguns 

materiais como massinha de modelar. Pois lanche e café para os grupos já está previsto 

na verba da DTSSS/Sesmt no geral. 

Para que realizem intervenções, é necessário que os locais solicitem o trabalho. 

Nem todos os locais estão abertos à equipe e aceitam o trabalho. A equipe de Psicologia 

não realiza atividades da análise dos dados das planilhas de atestados e afastamentos. 

Memorando de Solicitação de Avaliação Médica e/ou Psicológica e 

atendimentos individuais. 

Para as entrevistadas, há três formas de o servidor chegar ao atendimento 

individual com a equipe: 

- Por encaminhamento dos médicos da DTSSS/Sesmt; 

- Por vontade do servidor, em contato telefônico ou  

- Através do Memorando de Solicitação de Avaliação Médica e/ou Psicológica. 

Para todos os casos existe uma triagem inicial em que, a partir de uma primeira 

conversa com o servidor, a equipe de Psicologia procurará entender o caso e perceber se 

realmente a demanda do servidor é relacionada ao seu trabalho. Caso não haja relação, o 

servidor é orientado em um atendimento a procurar outros locais que possam auxiliá-lo, 

pois deixam claro que a Divisão não realiza atendimentos em demandas que não se 

relacionam ao trabalho. Dito isso, procuram há a possibilidade de realizarem o 

encaminhamento do servidor para a rede do SUS ou para locais que cobram valores 

simbólicos em seus atendimentos como forma de atender pessoas que não tem poder 

aquisitivo para pagar um tratamento, como a Associação dos Psicólogos de Guarulhos 

(APG), uma associação de psicólogos e alguns consultórios. Pode haver 
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encaminhamentos para o CAPS Saúde Mental dependendo da gravidade do caso. A 

maioria dos casos de demanda espontânea tem relação com a postura da chefia, por 

autoritarismo, perseguição, mudança de locais sem critério; em menor escala relações 

entre parceiros. 

O Memorando de Solicitação de Avaliação Médica e/ou Psicológica é um 

formulário no qual um gestor, ou gerente encaminha algum servidor para avaliação. 

Geralmente acontece quando o servidor apresenta alguma alteração de comportamento, 

dificuldades na relação com o gestor, conflitos, dificuldades na relação com os colegas 

ou algum adoecimento. Psicológico. Este atendimento é encarado como uma orientação, 

pois foge à proposta do grupo, pois eles não realizam uma avaliação clínica, mas uma 

avaliação voltada às questões do trabalho.  

O atendimento individual é estabelecido como sendo de três a cinco, já que não 

realizam psicoterapia. 

As entrevistadas relatam que os casos que chegam à equipe em geral, têm 

relação com o trabalho pois o entendimento sobre o trabalho da STPO é melhor 

atualmente.  

Sobre a Integração de novos servidores e Ingresso Qualificado relatam que a 

estratégia de Integração de servidores acontece para recepcionar aqueles que foram 

recém admitidos na Prefeitura. A ideia é que todos os servidores participem de uma 

programação de palestras informativas. Na visão de uma das psicólogas, o formato atual 

da atividade deixou de contemplar grupos e discussões sobre a Saúde do Trabalhador, a 

segurança e a saúde mental. Desta forma torna-se apenas um espaço para a divulgação 

dos serviços da DTSSS/Sesmt. 

Já na SMS, a integração recebeu o nome de Ingresso Qualificado, em que a 

DTSSS/Sesmt realiza o segundo módulo de palestras e há um momento onde são 

discutidos temas relacionados à saúde mental e os serviços da STPO. Afirmam que, de 

início, a articulação demorou a dar certo, inclusive foi interrompido por um período, 

mas depois foi retomada.    

As psicólogas relatam que nestes momentos o trabalho da equipe é divulgado e 

mais servidores o conhecem, dando-lhe maior visibilidade.  

Sobre o uso do protocolo de assédio moral, uma das entrevistadas relata que é 

uma tarefa complicada, a qual gera um processo administrativo muito burocrático. 

Percebe que as queixas estão aumentando, mas que a ação da equipe é muito limitada, 
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infelizmente. Na intervenção, pode haver um trabalho mais qualificado, pela 

solidariedade da equipe. Relata que se deve buscar prevenir o assédio moral nos locais 

de trabalho, mas afirma que somente haverá intervenção nos locais onde o assédio não 

acontece, pois onde acontece, a equipe não é solicitada para atuar. 

Intervenção sobre a organização do trabalho é considerada pelas 

entrevistadas a atividade mais importante e interessante da equipe, é o carro chefe da 

STPO. 

O trabalho é realizado mediante a demanda das unidades, que percebem alguma 

relação conflituosa na equipe e/ou com a gestão. Tem caráter preventivo, mas quando 

existem casos de adoecimento precisam ser encaminhados. Quando chegam às unidades 

de saúde, realizam reuniões com a equipe para entender a situação, e promover ações 

que busquem estratégias coletivas de enfrentamento ao sofrimento mental. Em alguns 

grupos estas estratégias aparecem na própria discussão entre eles. 

Após estas reuniões é enviado um relatório ao gestor que pode ou não realizar as 

recomendações da equipe.  

Quanto ao Grupo Desgaste Mental e Enfrentamento ao Sofrimento Psíquico 

no Trabalho relatam que é formado por servidores de locais diferentes de trabalho, que 

passaram por orientação individual e foram indicados pela própria equipe de psicólogas 

para compor o grupo. A maioria dos participantes tem indicação de psicoterapia, já é 

atendida por algum psiquiatra, já está adoecida ou toma remédios. O grupo tem um 

limite de 12 pessoas sendo realizados quatro encontros e, através da estratégia da linha 

do tempo, os participantes contam seu histórico profissional, e suas experiências até o 

momento atual, adoecedor, criando um espaço para a discussão sobre o trabalho e os 

riscos organizacionais. Depois de dois meses há um encontro de acompanhamento, e 

um encontro com a chefia para explicar o funcionamento do programa.  

Grupo de acidentados: a origem das características desse grupo tem, conforme 

as entrevistadas, relação com dois acidentes que impactaram a equipe de psicólogas: 

Um deles, o sequestro de um supervisor e seu motorista, o que desestabilizou toda sua 

equipe; o outro se caracterizou por um acidente com óbito em uma obra. Nestes dois 

casos foram realizadas Intervenções da STPO. 

Devido a tais fatos foi criado esse grupo de estudo que tem mais autonomia que 

os outros, pois não precisam da autorização de nenhuma chefia para serem realizados. 

Consideram o grupo de acidentados um trabalho de resistência. Atualmente é formado 
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por sete servidores que sofreram acidentes típicos de trabalho e estão em afastamento, 

com o objetivo de conhecer a realidade de trabalho deles, qual o impacto que o acidente 

teve nas suas vidas visando apreender que relação o servidor percebe entre a ocorrência 

de seu acidente com o seu trabalho. Busca refletir sobre quais são os efeitos da 

organização do trabalho na causalidade dos acidentes com a finalidade de propor 

medidas de prevenção. Não existem ainda dados destes acidentados, então a ideia era 

entender a natureza do acidente, pois os documentos como as Comunicações de 

Acidentes do Trabalho (Cat) não são claros, não refletem a realidade vivida por estes 

acidentados. Há uma necessidade de entender e realizar o acompanhamento destas 

pessoas inclusive no momento da volta ao trabalho.  

Uma das entrevistadas relata que nenhum dos participantes do grupo consegue 

perceber a relação entre o trabalho e seu acidente, todos acreditam ter culpa por ele ter 

acontecido. 

Quanto aos postos avançados foi relatado que a equipe de psicólogas não se 

desloca para os postos avançados, geralmente os servidores vão até a Divisão. O espaço 

físico destes postos é pequeno, o que dificulta a atuação ali. Há um projeto de atuação 

em cinco escolas da Secretaria de Educação, onde as psicólogas realizarão grupos com 

os professores, que é uma das categorias que mais se afasta do trabalho na PMG. 

 

A relação com os médicos do trabalho, formação e diagnóstico de Síndrome 

de Burnout 

As entrevistadas acreditam que falta formação dos médicos na área de Saúde do 

Trabalhador, Saúde Mental, do diagnóstico e do tratamento a ser realizado 

posteriormente ao atendimento.  

A relação que as psicólogas têm com os médicos não é com toda a equipe, mas 

sim com alguns médicos, em algumas discussões e encaminhamentos que fazem entre 

si. Boa parte dos médicos do trabalho estão afastados das questões do trabalho e do 

trabalhador. Consideram que para os médicos, a visibilidade dos problemas de saúde 

mental há cinco anos era muito menor, acreditando que os problemas eram de ordem 

individual e não do coletivo do trabalho, porém hoje ainda a preocupação dos médicos 

do trabalho está na veracidade do afastamento do servidor. 

Como os atestados com até 15 dias de afastamento não precisam de uma 

avaliação presencial do servidor pelo médico do trabalho, os dados não são percebidos e 
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não há acompanhamento dos casos, falta um olhar para todo o roteiro do atendimento 

dos servidores, atividade que é feita pelas psicólogas. Um exemplo disto é a 

preocupação, relatada nas entrevistas com os médicos, com o grande número de 

atestados de um dia com CID F-325 vindos da Secretaria de Educação. Isto não é uma 

preocupação para as entrevistadas pois os atestados são de um dia, porém a maioria dos 

servidores já tem um histórico de atendimento e o médico, por não observar tal 

contexto, desconfia da veracidade do atestado. 

Sobre a Síndrome de Burnout, as entrevistadas afirmaram que nunca receberam 

casos suspeitos e acreditam que os médicos também não estão habilitados para fazer tal 

diagnóstico.  

O objetivo do trabalho da STPO repousa nos recursos subjetivos e suportes 

psíquicos dos servidores que atendem. Não há preocupação com o diagnóstico, por isso, 

não acredita que haja grande relevância na formação dos médicos para o diagnóstico 

especificamente sobre a Síndrome de Burnout. Nunca receberam casos diagnosticados, 

apenas tiveram suspeitas de servidores que apresentaram esgotamento e resistiam muito 

a voltar para o local de trabalho. As suspeitas tomaram outros encaminhamentos. 

 

As condições de percepção sobre o próprio trabalho 

Avaliam que não existe um reconhecimento do trabalho da Psicologia por parte 

da SMS como um todo. O trabalho que realizam atinge apenas parte das unidades. 

Todas as entrevistadas relatam não saber qual a visão do Secretário de Saúde sobre o 

trabalho delas. Existe reconhecimento apenas das unidades onde acontecem os 

atendimentos ou houve contato com a equipe. A mudança de gestores, secretários e 

diretores, que tem cargos de liderança com poder de decisão pode ser um dos motivos, 

pois os mandatos são curtos e muitos acabam por não conhecer o trabalho. Então quem 

tem mais conhecimento sobre os trabalhos da Psicologia, é uma faixa de chefia, de 

gerentes que está há mais tempo na Prefeitura, que exercem a função há anos, e que são 

na sua maioria concursados ou estatutários. 

O reconhecimento é observado nos locais onde há o pedido e o atendimento, 

pois os servidores agradecem, elogiam e dão um retorno ao trabalho realizado, 

                                                           
5 A Classificação Internacional de Doenças (CID) fornece códigos que classificam as doenças e uma 

variedade de sinais e sintomas. Para cada estado de saúde é atribuído um código único que são reunidos 

em 20 capítulos. Tais códigos são utilizados para diagnosticar doenças em pedidos de exames, receitas e 

atestados médicos. O CID F-32 é o grupo de códigos relacionados aos episódios depressivos. 
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percebem receptividade e valorização, já que os servidores contam com suas ações 

fazendo com que sintam que seu trabalho é importante.  

Quanto às ações efetivas, relatam que houve uma das UBS que foi atendida e 

divulgou o trabalho realizado pela STPO para uma programação de encontros que é 

realizada na SMS. Relatam também que a Diretoria de Recursos Humanos da SMS 

conhece o trabalho e a Divisão de Gestão da Educação da SMS valoriza e procura 

articulação para a atividade do Ingresso Qualificado. 

Da mesma forma, acontece na Secretaria de Administração, onde está situada a 

DTSSS/Sesmt. Entendem que o fato de não haver um impeditivo para o trabalho e a 

liberação para congressos e realização de cursos pode ser uma forma de 

reconhecimento. 

O que mais chama a atenção é que todas as entrevistadas apontam como ponto 

positivo no seu trabalho a autonomia em suas ações, para criá-lo, pensá-lo, executá-lo e 

a liberdade de propor, conduzir e encontrar saídas que não estão prescritas avaliando 

que esta autonomia as auxilia a não adoecer. A equipe de trabalho é muito próxima e 

todos têm liberdade para que cada um realize as atividades com as quais tem maior 

afinidade demonstrando colaboração e transparência de atuação dentre os membros da 

equipe. Analisam que, apesar de todos os entraves, seu trabalho vem evoluindo, 

estruturando-se e ganhando espaço lentamente.  

Apontam que mantém contato com todas as secretarias o que é positivo, tanto 

nos atendimentos individuais como de grupos. A valorização e reconhecimento que 

recebem são tidos como pontos positivos no trabalho, bem como quando os locais que 

apresentam alguma demanda estão receptivos à ajuda da equipe. Comentam também 

sobre o quanto este espaço de fala que propiciam para os servidores pode trazer efeitos 

rápidos e benéficos sobre a sua saúde mental. 

É unânime nas entrevistas que é um ponto negativo quando algum local não 

aceita que a equipe de psicólogas realize seu trabalho. As questões políticas sempre 

perpassam pelas relações e pelos atendimentos que realizam. Certas vezes não há 

abertura para o trabalho e muitos desses locais são os que mais precisam, como a 

Secretaria de Finanças, que apresenta muita resistência ao trabalho da equipe. A equipe 

também fica vulnerável às questões políticas do serviço público quando o gerente 

consegue barrar demandas que caberiam à STPO.  
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Relatam, também, que apesar da existência de leis que garantam a saúde e a 

integridade física, fica a cargo do gestor do local de trabalho se as ações serão realizadas 

ou não. Apontam que há dificuldades em alguns setores, em relação a conscientização 

da necessidade do uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Aliado a isso, 

questões administrativas interferem como: atraso na compra destes EPIs por licitação, o 

que afeta seu fornecimento aos trabalhadores. Comentam que processos administrativos 

não andam em paralelo com os trabalhos da DTSSS/Sesmt e isso é muito frustrante.  

Uma experiência negativa relatada por duas das entrevistadas aconteceu com os 

auxiliares operacionais, na Secretaria de Administração, que fazem a limpeza. A equipe 

de auxiliares estava muito pequena e sobrecarregada, apresentando adoecimentos com 

muita frequência, chegando até a Divisão com problemas ósteo-moleculares e 

hipertensão. Perceberam que as pessoas aprovadas em concurso tinham idade já 

avançada para um trabalho pesado, num contexto que traria um adoecimento rápido. 

Nesse sentido, houve a tentativa de um trabalho com a gerência com vistas a 

sensibilizar para uma forma de pensar a melhoria das condições de trabalho porém, o 

gestor que se mostrou muito sensível, logo se afastou do cargo para assumir outro. 

Quem o substituiu, se sensibilizou mas tinha pouca ação por ser novo no setor. A chefia, 

que coordenava todo o trabalho, mostrou-se sensível para questões individuais, mas não 

conseguiu ter a visão do coletivo do trabalho e, por isso, não conseguiram ultrapassar 

essa resistência e ter qualquer ação.  

Para a Guarda Civil Municipal (GCM), onde houve um trabalho intenso, com 

casos sérios de assédio moral e sexual, não foi possível aplicar as propostas contidas no 

relatório, há 10 anos, é um local blindado.  

Uma das Psicólogas relata que houve um desgaste muito grande da equipe 

quando quiseram promover um trabalho em conjunto com as outras equipes da 

DTSSS/Sesmt. Existe uma autonomia no trabalho da psicologia, mas não quando se 

estende ao conjunto da DTSSS/Sesmt. Percebe-se que a resistência dos outros setores 

em relação à Psicologia diminuiu. Hoje, o grupo de formação continuada, o trabalho de 

escrita de cartilhas dá-se em conjunto com as outras secções, mas cada setor tem seu 

trabalho e as pessoas encontram-se apenas no momento do atendimento. 
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A relação da STPO com a Secretaria de Saúde  

Duas psicólogas relataram que não há prioridade no atendimento em nenhuma 

unidade e para uma delas a prioridade está no trabalho com as Diretorias Regionais de 

Saúde. 

Das quatro Regionais existentes, há atuação em duas, Cantareira e Dutra além de 

articulação com a Diretoria de Recursos Humanos. O trabalho é realizado onde o espaço 

é aberto e valorizado. Na Regional Cantareira, houve trabalhos com oito UBS e um 

grupo de gerentes. Uma das psicólogas relatou que houve um trabalho em uma UBS e a 

supervisora da regional entrou em contato com o grupo de psicólogas, pois gostaria de 

ampliar o trabalho para outras unidades. Em breve haverá uma reunião para que ela 

possa explicitar suas intenções, quais locais ela acredita que precisam de um trabalho e 

por quais motivos. Salientam o bom trabalho realizado em três UBS a saber: UBS Santa 

Lídia (Região Cantareira), UBS Vila Rio (Região Cantareira), UBS Normandia (Região 

Pimentas/Cumbica). As gerentes das três UBS trouxeram questões de preocupação com 

a saúde mental, principalmente das ACS e Atendentes SUS devido às relações de 

trabalho conflituosas. Os encontros trouxeram um novo olhar, e outras posturas para a 

equipe. Há atuação também no Ingresso qualificado da SMS, um espaço de divulgação 

de suas atividades. 

O trabalho na UBS Vila Rio foi dirigido para os atendentes SUS porque havia 

uma grande rotatividade de servidores. Com o trabalho junto à STPO, os atendentes 

pensaram em modificações nas suas estratégias de trabalho como distribuição de senhas 

de atendimento, agendamentos, pensaram em mudanças na estrutura física do espaço e 

colocar uma pessoa na porta para fazer a triagem dos pacientes e encaminhá-los direto 

para o setor que precisam sem necessitar pegar fila na recepção, planejamento coletivo 

este que refletiu de forma positiva sobre o trabalho da categoria na UBS.  

Relatam como experiência exitosa uma atividade de intervenção sobre a 

Organização do Trabalho numa unidade de saúde com equipe de saúde da família. 

Havia uma situação de adoecimentos e conflitos. Então as psicólogas receberam uma 

solicitação do gestor da unidade para ir até o local e organizaram as reuniões por 

grupos, micro áreas e concluíram que a equipe de enfermagem precisaria de um trabalho 

mais atencioso. Organizaram e realizaram alguns encontros com essa equipe. Observam 

que a ação foi interessante pois a UBS tinha uma situação muito complexa em que as 

enfermeiras assumiam responsabilidades que, entendiam, não eram delas, num limite 
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tênue que pendia para o adoecimento. Com as reuniões puderam refletir e entender o 

funcionamento do próprio trabalho, da importância do trabalho coletivo, da equipe 

estabelecer suas próprias regras pois somente assim iriam conseguir preservar o próprio 

trabalho e a sua saúde mental. Tal trabalho, que está em processo, acontece há um ano e 

durante o mesmo houve adoecimentos. Da equipe de enfermagem uma pessoa está 

encaminhada para psicoterapia porém com questões aparentemente sem relação com o 

trabalho. A equipe mostra solidariedade com tal pessoa planejando coletivamente as 

atividades de forma a auxiliá-la.  

Como experiência negativa e que maculou a atuação da equipe de psicólogas, 

relatam que em 2003, receberam, do HMU uma lista de mais de 100 servidores, com 

muitos afastamentos ou muitos atestados médicos. Visitaram o local para entender o 

motivo de tais afastamentos e realizaram entrevistas com estes servidores. Alguns 

relataram que aqueles registros de afastamentos eram falsos. Durante este processo, foi 

publicado, no Diário Oficial do Município, demissão em massa da grande maioria das 

pessoas que foram entrevistadas. A partir deste momento, outros servidores ficaram 

com medo de realizar algum trabalho com a equipe de psicólogas pois a impressão foi a 

de que as psicólogas teriam transmitido informações pessoais à gerência do HMU, já 

que os demitidos eram aqueles que haviam passado por entrevista com aquela equipe, 

mas esse fato não é verídico e não houve um esclarecimento sobre este encaminhamento 

para a equipe e os servidores foram de fato demitidos. 

 

Percepção quanto à saúde mental dos servidores da SMS 

Para as entrevistadas, no que se refere à saúde mental dos servidores da saúde é 

unânime a percepção do grande sofrimento mental que resulta no aumento do número 

de afastamentos, de servidores encaminhados para a psiquiatria, do grande número de 

servidores tomando remédios que relatam se sentirem dopados e “aéreos” durante o 

trabalho. Acreditam que a saúde mental de tais servidores está bem comprometida. Esse 

fato é mais bem demonstrado nas Intervenções sobre a Organização do Trabalho, nos 

grupos de Desgaste Mental e nas UBS, do que pelos dados de atestados que recebem, 

ainda que haja grande número de afastamentos e atestados. 

Têm percebido uma realidade de trabalho muito difícil na SMS devido à 

condição precária de trabalho. Os servidores se queixam muito da falta de apoio e de 

recursos da própria Secretaria para dar conta da demanda. O excesso de demanda da 



71 

 

SMS é algo preocupante e frustrante para elas, como exemplo citam o fato de que a 

equipe precisou deixar de realizar um encontro na UBS Normandia devido ao grande 

número de servidores afastados. 

Destacam as categorias de ACS, Atendentes SUS, Enfermeiros e Médicos como 

as mais atingidas.  

Relatam que tais servidores estão desgastados, frustrados, e que os Atendentes 

SUS estão mais desgastados que os ACS, geralmente a categoria apontada como 

apresentando maior sofrimento. Isto ocorre para elas devido ao fato dos Atendentes 

estarem na recepção, receberem todas as pressões e reclamações. Entram no serviço no 

mesmo horário de início de atendimento, não há tempo para se preparar para o trabalho, 

pois fora da unidade há uma fila já esperando para ser atendida reclamando da demora 

no atendimento. Como exemplo citam a UBS Vila Rio onde a GCM já foi solicitada três 

vezes por motivo de agressão a um atendente SUS. O trabalho na UBS Normandia com 

os Atendentes SUS não aconteceu, pois eles não conseguiam sair do posto de trabalho.  

Comentam que para os ACS, a demanda é absurda, mas que para a sobrecarga 

que apresentam, até que adoecem pouco. A realidade de trabalho dos ACS com que se 

deparam nas visitas domiciliares à população, leva ao sofrimento.  

Consideram que os médicos são a categoria que tem o contato e participação 

menor nos grupos que a equipe realiza. Existe algum contato nas palestras e 

pouquíssimos encaminhamentos que ocorrem em situações muito graves, como 

alcoolismo, de médicos que atuam na atenção secundária e terciária. Há uma dificuldade 

de planejar o trabalho de forma que os médicos possam participar destes encontros, mas 

haveria a necessidade de uma decisão das chefias para que eles pudessem participar. Os 

principais argumentos dos médicos para justificar a pequena participação são outros 

vínculos de trabalhos e, por isso, quase nunca se disponibilizam a participar. 

 

Ações de articulação 

Referem que não há nenhuma articulação concreta com o Cerest. Acreditam que 

a articulação seria necessária pois o Cerest teria uma visão mais ampla do trabalho na 

região, pois atende toda a comunidade e não somente os servidores, o que poderia trazer 

discussões importantes sobre a Saúde do Trabalhador entre as equipes. Ademais, não há 

clareza do que o Cerest efetivamente faz.  
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De concreto, a articulação com o Cerest aconteceu no passado em que a equipe 

de Psicologia começou a encaminhar servidores vítimas de acidentes de trabalho por 

questões psíquicas, para o atendimento psicológico no Cerest. As pessoas acidentadas e 

que tinham necessidade de algum tipo de atendimento passavam por entrevista com o 

serviço social, que identificava a necessidade de tratamento no geral (como fisioterapia, 

psicologia, etc.) e fazia o encaminhamento para o Cerest. Isso funcionou por um curto 

período de tempo. Houve outra tentativa porém o Cerest tem um fluxo de atendimento 

que faz com que os servidores que já foram avaliados pela equipe do DTSSS/Sesmt 

tenham de ser avaliados novamente pelos médicos do trabalho do Cerest, dificultando o 

processo. 

No que se refere ao atendimento de servidores acidentados, não se tem 

conhecimento do que faz o Cerest, o que acreditam ser estranho. Houve momentos em 

que quem sofria acidente de trabalho era encaminhado ao Cerest. Hoje não acontece 

isso, mas as entrevistadas não souberam explicar o motivo. Houve uma visita das 

psicólogas ao Cerest em que eles haviam acabado de montar uma equipe de 

fisioterapeutas, com equipamentos novos. Porém, os acidentados não teriam mais 

prioridade nos atendimentos porque no SUS haveria uma enorme demanda para 

fisioterapia sem atendimento.  

Já o CAPS AD, é uma retaguarda e uma aproximação com o trabalho da equipe 

de Psicologia. Quando a equipe identifica um caso mais sério, o contato é facilitado. 

 

5.3.3 – A entrevista com gerente da DTSSS/Sesmt6 

 

O gerente técnico da DTSSS/Sesmt é psicólogo, e tem 30 anos de serviço na 

PMG, não tem formação em saúde do trabalhador e está na divisão desde 2001, 

assumindo a gerência em 2003, cargo que ocupa até hoje. 

 

Política de Saúde e Segurança do Trabalhador da Prefeitura de Guarulhos  

Para ele o plano de ação da DTSSS/Sesmt está inscrito no Decreto municipal n° 

26613, de 2009, que “Institui e dá publicidade à Política de Saúde e Segurança do 

Trabalhador da Prefeitura de Guarulhos” (GUARULHOS, 2009). O grupo gestor do 

plano de ação da política supracitada, foi estabelecido a partir do interesse das seguintes 

                                                           
6 Esta entrevista não foi gravada como descrito no método. 
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secretarias da PMG: Educação, Saúde, Segurança Pública (GCM), Trânsito, Meio 

Ambiente, Obras e Serviços Públicos.  

O plano de ação está anexado no próprio decreto e as ações foram implantadas 

com o acompanhamento constante. O gerente relata que o prontuário eletrônico não foi 

implantado e há a expectativa de que os prontuários atualmente em papel sejam 

adicionados a um banco de dados eletrônico para que estes sejam devolvidos aos 

servidores. 

Quanto ao fluxo dos dados relativos ao absenteísmo e aos afastamentos do 

trabalho, informa que aqueles inferiores a 15 dias são entregues diretamente à gestão de 

cada secretaria que encaminha para a DTSSS/Sesmt, responsável por preencher as 

planilhas e enviar para o Departamento de Informática e Telecomunicações (DIT), que 

gerencia tais dados. Os afastamentos superiores a 15 dias são avaliados diretamente pela 

equipe de Médicos do Trabalho da DTSSS/Sesmt com a presença do servidor para 

avaliação.  

Tais informações são disponibilizadas para as gerências, diretores e Secretários 

com o objetivo de acompanhar a situação de saúde e segurança de seus servidores, 

solicitar serviços/ações à DTSSS/Sesmt e adotar as medidas protetivas em cada 

Secretaria. 

O gerente afirma que os maiores motivos de afastamento prolongados são 

adoecimentos por transtornos psíquicos, problemas osteomusculares e acidentes com 

quedas e traumas. 

 

Fluxo de atendimento, grupos de trabalho e atividades da DTSSS/Sesmt 

Quanto ao procedimento do Ingresso Qualificado, seu primeiro módulo de 

acolhimento dos novos servidores envolve o fornecimento de informações sobre: a 

estrutura Prefeitura; o SUS, a SMS, bem como sobre direitos e responsabilidades dos 

servidores. Posteriormente, a DTSSS/Sesmt recebe tais servidores para realizar o 

segundo módulo, que diz respeito às medidas preventivas sobre Segurança e Saúde do 

Servidor. 

A ação da DTSSS/Sesmt também engloba a Readaptação Funcional que era 

possibilitada mediante convênio firmado com o Instituto Nacional de Seguro Social 

(INSS) o qual previa a readaptação do funcionário com maior facilidade e menor tempo 

em relação ao tempo normal; havendo necessidade de uma homologação federal para a 
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mudança de cargo. O servidor cumpria seu tempo de afastamento e caso houvesse 

alguma restrição no seu trabalho a DTSSS/Sesmt já iniciaria estudos para encontrar 

outra função para ele e após a volta do afastamento, ele já consegue entrar na sua função 

readaptada. Infelizmente o INSS não teve interesse em renovar o convênio com as 

empresas, incluindo a DTSSS/Sesmt algo que o gerente considera prejudicial para os 

servidores.  

Sobre os Postos Avançados, explica que são extensões da DTSSS/Sesmt que se 

localizam em Secretarias escolhidas em função da demanda, do grau de risco e maiores 

contingentes operacionais. Já foram criados na Secretaria de Educação, Secretaria de 

Serviços Públicos que gere cemitérios, funerária, coleta seletiva de lixo; Secretaria de 

Obras e Iluminação Pública; Secretaria de Administração e Modernização, Secretaria do 

Meio Ambiente. Não existe um instrumento legal que os institua, mas estão sob a 

responsabilidade da DTSSS/Sesmt e o objetivo é o de torná-la mais próxima do 

servidor. 

 Foram deslocados para cada posto: Médico do Trabalho, Enfermeira do 

Trabalho, Engenheiro de Segurança, Técnico de Segurança do Trabalho, além de 

recepção e pessoal de apoio, de acordo com a demanda do local. Uma vez por semana 

voltam para a DTSSS/Sesmt para reuniões com a gerência. Refere que para a criação de 

um posto avançado na SMS, há a necessidade de um espaço adequado, o que ainda não 

aconteceu.  

Aponta que a formação de chefias tem como objetivo capacitar chefias 

intermediárias sobre saúde e a segurança no trabalho e a DTSSS/Sesmt criou este grupo 

em que todos os chefes que iniciam atuação no cargo devem, obrigatoriamente, 

frequentá-lo. Gradativamente, envolverá as novas chefias, com cerca de 30 participantes 

e esperam atingir a equipe mais antiga posteriormente.   

 

A relação com os médicos do trabalho, formação e diagnóstico de Síndrome 

de Burnout 

Afirma que quando há casos suspeitos de algum diagnóstico, inclusive de 

Síndrome de Burnout, são remetidos à perícia conjunta composta por três médicos para 

referendar ou não o diagnóstico. Para chegar a tal diagnóstico o médico do trabalho 

poderá valer-se de uma Solicitação de Informação de Médico Assistente (Sima), para 
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auxiliá-lo nesta tarefa. Até hoje não houve nenhum caso referendando a Síndrome de 

Burnout.  

Acredita que como a discussão em saúde mental é recente, as formações para 

médicos do trabalho ainda não se adaptaram a realidade. Além disso, quando os 

médicos recebem um atestado com caracterização de CID Z e não CID F7, o olhar de 

doença psíquica já é descaracterizado. 

  

A relação da DTSSS/Sesmt e a Secretaria de Saúde 

Refere que na SMS os acidentes predominantes são com materiais 

perfurocortantes. Os adoecimentos por transtornos psíquicos estão entre a principal 

causa de afastamentos prolongados, acima de 15 dias, até porque não é esperado que 

haja um afastamento por depressão, por exemplo, de apenas 2 ou 3 dias. 

Afirma que a SMS não é a secretaria que apresenta maior número de 

afastamentos. As que mais afastam, segundo ele, são a Secretaria de Educação e a 

Guarda Civil. 

 

Ações de articulação da DTSSS/Sesmt 

Relata que a relação de articulação com o Cerest já aconteceu no passado porém 

hoje é inexistente. Uma das questões que dificulta a proximidade é a falta de 

continuidade para os casos que a DTSSS/Sesmt encaminha, pois o Cerest inicia todo o 

processo de avaliação novamente o isto é desgastante para o servidor.  

As Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (Cipas) são independentes e 

soberanas porém contam com o apoio da DTSSS/Sesmt, para a elaboração do edital de 

eleição, formação, capacitação e acompanhamento. Participam delas celetistas e 

estatutários. São 30 Cipas, sendo nove destas na SMS (um em cada regional de saúde, 

uma no hospital da criança, uma no HMU, uma na sede da SMS, no almoxarifado de 

medicamentos e uma no Centro de Zoonoses). Informa que as Cipas fazem reuniões 

mensais e a DTSSS faz o acompanhamento através das atas e contatos nos locais de 

trabalho.  

 

                                                           
7 O grupo CID Z se refere às Causas Externas de Morbidade e de Mortalidade; já o grupo CID F se refere 

aos Transtornos Mentais e Comportamentais. 
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5.3.4 – Entrevistas com médicos da STMO8 

 

Dos quatro médicos entrevistados, apenas um tem, além da formação em 

Medicina do Trabalho, Residência em Saúde do Trabalhador. Dois dos entrevistados 

tem mais de 10 anos de trabalho na DTSSS/Sesmt e os outros dois foram admitidos a 

cerca de dois anos. Todos são celetistas por concurso público. 

 

Fluxo de atendimento, grupos de trabalho e atividades na DTSSS/Sesmt 

Os médicos realizam a perícia de atestados, não confirmando diagnósticos:  

Nós não podemos ter relação médico-paciente, então nós não fazemos 

diagnóstico. [Já] Vem com o diagnóstico. E a nós, nos cumpre ver se há uma 

veracidade e se há necessidade ou não de afastamento (Médico 1). 

 

No geral você faz uma consulta, seria uma consulta médica que você avalia 

se aquele atestado está de acordo com a patologia que ele apresenta, e se 

realmente ele está incapaz para o trabalho, normalmente se respeita o colega, 

mas avaliação é essa (Médico 4). 

 

E relatam que costumam respeitar o diagnóstico feito pelo médico assistente, 

considerando que só verão pessoalmente o servidor afastado quando este apresenta um 

atestado maior que 15 dias. Quando o afastamento é menor, este é recebido pela chefia 

do servidor e encaminhado à DTSSS/Sesmt e registrado pelos médicos em uma 

planilha:  

Se a pessoa tem algum médico que acompanha, na verdade a gente pede para 

o assistente algumas informações sobre o diagnóstico, sobre o parecer dele, aí 

a gente vai trocando informações com o médico assistente, se a gente 

também acha que é possível ou necessário, a gente encaminha para o 

especialista, (...) a gente recomenda avaliar, procurar um médico no caso de 

ambulatório, se for urgência a gente encaminha para o pronto atendimento 

(Médico 2). 

 

Eu me sinto, (...), eu faço, eu sinto que é minha função é essa também, nunca 

discutiu-se isso de dar valor, respeita o profissional, o profissional tem 

autonomia  para ele agir de acordo  com a capacidade dele, o entendimento 

dele,  pode ser feito sim, aumentar, diminuir, aumentar o número de dias de 

afastamento, encaminhar,  tem toda a liberdade para isso,  não deixa de ser a 

consulta em ocupacional não deixa de ser uma consulta médica com as suas  

peculiaridades, mas é uma consulta médica (Médico 4). 

 

Existe a doença, o que você acredita é outra coisa, como nós, médicos do 

trabalho não podemos ter relação médico paciente nós não devemos abordar 

nada, em primeiro lugar, se você acha que o cara tem uma coisa e ele está 

tratando outra é problema dele com o médico dele, nós não vamos intervir 

nisso aí, mas ele tem uma doença, a doença é incapacitante ou não, não é 

assim que funciona? Incapacitado, afasta (Médico 1). 

                                                           
8 Estas entrevistas foram gravadas, como descrito no método, possibilitando o uso das falas transcritas. 
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Estas planilhas são alimentadas pelos próprios médicos, a partir dos atestados 

que recebem, tanto de um a 15 dias como os com mais de 15 dias. Tais planilhas 

também auxiliam no exame periódico: 

Eu não posso fazer muita coisa aqui não, está entendendo? Se eu peço para 

fazer algumas coisas eles falam que eu não tenho todo esse poder, só estou 

mostrando que é aparência, eu não consigo fazer nada aqui (...) Então, 

exemplo, mas a gente consegue chegar lá, então eu dou uma checada, a gente 

dá uma checada na pessoa, quem é ela, o que está fazendo? Se tem muita 

falta e tal (Médico 1). 

 

(...) toda vez que eu vou fazer um exame periódico, eu vou ver os dados 

daquele trabalhador, então, por exemplo, se eu percebo que ele teve vários 

atestados, vejo as causas dos atestados, aí eu vou... É um norte que me dá 

para fazer o exame periódico, então individualmente a gente usa dessa forma 

(Médico 2). 

 

Relatam, ainda, que realizam atendimento de perícias e exames admissionais e 

periódicos mas que não há reuniões formais com a equipe de médicos do trabalho, 

apenas conversas informais: 

Mais de bate papo, a gente conversa muito mais (Médico 1) 

 

Assim, como a gente tem médicos de outras especialidades, por exemplo, 

ortopedista, clinico, a gente acaba sempre trocando informações, mas assim, 

não numa reunião formal, mas aqui mesmo, um procura o outro no 

consultório, a gente vai discutindo os casos (Médico 2). 

 

Só conversa de corredor... (Médico 4) 

 

Há certa ação de controle quando se busca a veracidade nas informações 

prestadas pelos servidores com a preocupação de detectar alguma simulação.  Isso é 

percebido na fala de um dos médicos entrevistados: 

Motivo ou outro, vem aí um [CID] F da vida pra poder pegar uma semana, 10 

dias que teria complicações para tirar e acaba vindo um atestado deste tipo 

né? 

(...) mas o atestado pode cheirar mal, certo?  

(...) elas são muito espertas as professoras, ela espirra, sente uma dor nas 

costas, é acidente de trabalho (...) você não veio aqui para espirrar, você veio 

para ensinar, sabe essa história...? (Médico 1) 

 

Preocupação esta que também pode ser inferida quando relatam sobre o trabalho 

nos Postos Avançados, principalmente o localizado na Secretaria da Educação. 

 (...) a gente fica pelo menos próximo da realidade, porque vinte e um mil 

trabalhadores de diversas secretarias, ajuda se você conhecer a realidade, isso 

eu acho que ajudou bastante (Médico 2). 

 

(...) melhorou muito porque lá nós só ficamos com um tipo de gente 

praticamente para resolver os problemas, que eram os professores e os 
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cozinheiros, então não tem aquela diversidade de ter gente da saúde, do 

esporte, obras, diversos, e ali ficou uma coisa mais dinâmica, e a gente vai 

pegando o jeito, as virtudes, os vícios que existem naquele setor. (Médico 1) 

 

Para além disso, os médicos apontam aspectos de precisam ser melhorados na 

Divisão, como a ação prática prevista no Decreto sobre a Política de Saúde e Segurança 

do Trabalhador da Prefeitura de Guarulhos 

 (...) mas é difícil você implantar, isso aqui fica muito no apoiar, garantir, 

inserir, viabilizar, e não sai, não vai para frente, não é posto em prática isso 

aqui, isso aqui é um texto bonito, interessante... Se funcionasse seria muito 

legal, só que fica nisso, eu estou lendo aqui, normatizar, desenvolver, 

implementar, destinar, garantir, não vai, é só papel (Médico 4). 

 

E aponta a falta de integração intrasetorial como uma das causas 

Falta abertura, diálogo, política de prevenção, acho que falta é um pouco de 

integração entre os membros do SESMT para fazer isso, com certeza, e a 

prevenção é a base da medicina do trabalho (Médico 4) 

 

Além disso, assinalam que falta tanto a avaliação dos ambientes de trabalho 

como ações de intervenção mais efetivas 

 (...)agora a gente poderia usar como indicador assim em termos de, por 

exemplo, muitos atestados pela mesma causa num determinado 

estabelecimento, essa avaliação mais macro a gente não faz, a gente faz 

individualmente quando vem para o periódico ou para exame de retorno ao 

trabalho (Médico 2) 

 

monitorar os locais onde você começa a ter, mas de uma forma mais 

dinâmica onde tem mais atestados  por saúde mental,  vê se tem alguma 

relação com o ambiente, e ter uma ação mais proativa,  porque a gente fica 

ainda muito esperando chegar  os casos, assim, a gente avalia os atestados,  

mas a gente vê [apenas] individualmente, então quando vem uma pessoa, a 

gente vai vê se na história daquela pessoa,  mas a gente ainda não faz isso por 

estabelecimento de saúde, por exemplo,  e é onde a gente poderia intervir 

(Médico 2)  

 

Convênio com o INSS  

Quanto a este convênio, que foi encerrado por iniciativa do próprio INSS foi 

avaliado como benéfico para o servidor  

 (...)é a história da capacidade residual, o cara tinha uma capacidade residual 

e a gente fazia as adequações de posto de serviço de maneira que ele se 

reabilitasse para sua nova função ou a sua mesma função em local diferente, 

sem necessidade de afastamento, tá? Isso a gente fazia internamente, fazia 

toda qualificação, toda programação, todos os estágios e encaminhava para o 

INSS, ele homologava o processo e voltava com troca de função (...) Em 

geral quando esse negócio (doença) é grave fica (afastado) (Médico 1) 

 

Alguns passam pelo período de afastamento, para a gente a principal 

vantagem e nesses casos de incapacidade intermitente, por exemplo, 

lombalgia, ele fica bem, mas aí ele volta acaba tendo de novo crise, para ele, 
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como que eu digo, é penoso, porque ele tem que ir, voltar, cada crise ele tem 

que ser encaminhado para o INSS (Médico 2) 

 

Com certeza prejudicou os trabalhadores, e era uma forma de você readaptar, 

eu acho que é um serviço (...) depois que ela adoece é fundamental, um 

trabalho fundamental que tem que ter para readaptar, senão fica aquele 

trabalhador afastado, que não produz, e a função de medicina está lá em 

qualquer livro de medicina do trabalho que você pega, a primeira frase está lá 

“Adaptar o trabalho ao funcionário”, isso é fundamental, é a base da 

medicina adaptar, e a readaptação faz parte dele, aquela famosa prevenção 

primária, secundária, terciária, é fundamental (Médico 4). 

 

Percepção sobre a saúde mental dos servidores da PMG 

Ao abordarem a saúde mental dos servidores da PMG, demonstram que os 

afastamentos por saúde mental são frequentes, repetitivos e de longa duração: 

Eles são repetitivos, são demorados e de má evolução (Médico1) 

 

É, hoje em dia eu acho que a maior demanda é dos transtornos mentais. A 

gente tem muitas pessoas que se afastam, por muito tempo, por doença 

mental, mas a gente também tem atestados de curta duração geralmente tem 

afastamento de um dia por F32 que é depressão (Médico 2) 

 

São frequentes, os afastamentos. E dura bastante tempo, e se repetem. Porque 

esses tratamentos são de longo prazo, né? Geralmente um tratamento 

psiquiátrico, geralmente passa por seis meses de tratamento, né? Medicação. 

No mínimo, né? Realmente é muito complicado. Eles têm que afastar mesmo. 

Eu não sou psiquiatra para dizer exatamente cada patologia, né? Eu acho que 

hoje eu penso como médico da saúde ocupacional, né? (Médico 3) 

 

Mas não é unânime entre os médicos entrevistados que os afastamentos da PMG 

relacionados com saúde mental podem ter relação com o trabalho. 

A maioria é em relação ao trabalho, sem dúvidas, isso aí eu não tenho 

dúvidas nenhuma que é o trabalho, às vezes de numa adaptação no trabalho, 

num trabalho mais sofrido como os coveiros, o trabalho em saúde, e mais o 

trabalho, a família tem [influência]... mas eu acho que o problema maior é em 

relação ao trabalho, sem dúvidas (Médico 4).   

 

Eu acho que... uma coisa leva à outra, né? As vezes a pessoa pode ter estresse 

no trabalho, não estar satisfeita com o serviço e começar a beber, usar drogas, 

tá? Ou ao contrário. Já estava bebendo, usando droga e começou a ficar ruim 

no trabalho, né? Não sei qual pode ser a ordem dos fatores, né? (Médico 3) 

 

Bom, o que a gente percebe é que esses fatores não começaram de fato com o 

trabalho, começaram anterior ao trabalho, já eram pessoas perturbadas de 

uma maneira ou de outra antes do primeiro emprego 

A Prefeitura não tem um trabalho de banco, ela não tem um trabalho de 

cobrança, esses trabalhos [sim] são terríveis. 

Então quando você é cobrado e você tem problemas, outros, que estão 

atrapalhando o seu bom desenvolvimento, aquilo vai começar a trazer, 

irritabilidade, vai trazer problema. Então uma coisa tá associada à outra. Só 

trabalho é muito raro (Médico 1). 
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Chegam também a falar em ato inseguro9 

Alguns casos, pessoas má qualificadas para uma determinada função, vão 

trabalhar num determinado lugar mas não tem carisma para aquilo, não tem 

qualificação para aquilo, mas é colocada lá, pouco tempo dura (Médico 1). 

 

Mas reconhecem condições de trabalho que podem gerar agravos à saúde 

Se trabalhar em locais longínquos, difícil acesso. Falta de segurança e 

policiamento, né?  E... Até a pessoa que trabalha em posto de saúde. Né? 

Tem todos aqueles problemas. Não tem muitas condições, ai para trabalhar e 

tal. Aí, você começa a ter ameaças também (Médico 3). 

 

Mais especificamente sobre a saúde dos servidores da SMS os médicos relatam 

preocupação mas acreditam que outras secretarias têm maior demanda, como a da 

Educação e da Guarda Civil.  

Não, especificamente assim não, você tem queixas de não ter condições de 

trabalho, de trabalho excessivo, mas nada, assim, que me chame à atenção 

(Médico 4). 

 

Os que chamam atenção aqui na área de saúde são os ACS, que depois de 

dois, três anos de trabalho eles começam a ter muitas dificuldades para 

continuar trabalhando porque eles têm uma pressão muito grande da 

população por acesso a serviços, a população cobra diretamente do agente 

comunitário, ele não consegue, ele não tem essa autonomia nem esse poder, 

ele depende de uma organização então isso começa a gerar muito sofrimento, 

porque fora do horário de trabalho ele é pressionado pela população num 

açougue, numa mercearia, e chega ao ponto de ter agente comunitário que 

acaba desenvolvendo depressão, quando volta do afastamento, depois que 

começou o tratamento ele não quer mais voltar para aquele tipo de trabalho 

porque ele se sente muito pressionado pela característica ele tem que 

trabalhar na área onde ele mora então ele não sabe, ora ele é comunidade, ora 

ele é profissional e isso gera bastante sofrimento e dificuldade pra gente no 

encaminhamento da solução (Médico 2). 

 

Sobre a Síndrome de Burnout, não há relatos de diagnóstico nos atestados e 

existe inclusive afirmação de inexistência da síndrome na PMG: 

Então a gente teve algumas suspeitas, alguns casos de suspeitas, mas foram 

nos agentes comunitários, teve uma que, que ela referia, porque assim, eles 

lidam com situações muito graves, eles entram nas casas das pessoas, eles 

lidam com violência doméstica, negligência, abandono e eles se sentem 

incapazes de lidar com essa situação. Então foram alguns casos que a gente 

fez essa suspeita, mas já era um caso muito grave e acabou, a pessoa não 

voltou ainda do... acaba que assim, o médico assistente, o psiquiatra não fez 

esse diagnóstico, ele acabou indo mais pra uma síndrome ansiosa-depressivo, 

e a gente que levantou essa suspeita mas a gente não deu continuidade na 

investigação porque a pessoa tá afastada ainda. (Médico 2). 

 

                                                           
9 Ato inseguro pode ser definido como comportamentos de risco que, juntamente com a presença de 

condições inseguras, poderiam levar a ocorrência do acidente e, por fim, à lesão (OLIVEIRA, 2007). 
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Aqui nunca suspeitei disso, não conheço, desconheço, aqui na prefeitura 

(Médico 4). 

 

... a observação de uma doença psiquiátrica que ainda não foi feito o 

diagnóstico, e tá nascendo ainda. (...) Ainda tá na fase de observação, né? 

[Por estar na categoria Z10 da CID] Vamos observar, não tá feito nenhum 

diagnóstico ainda (Médico 1). 

 

Não, não. Ah, eu não posso dizer que, pra diagnosticar Burnout, isso não, 

porque é... é diferente né?... Esse tipo de estresse é mais, de pânico. Porque o 

Burnout é sobre sobrecarga de trabalho, né? Nada acontece, um funcionário 

público não tem sobrecarga do trabalho, não vejo ter sobrecarga no trabalho. 

Ele faz seu serviço, cumpre seu horário. Ninguém tem aquela cobrança de 

produtividade. Que tem o risco, o medo. Eu vejo assim. Então eu acho que é 

mais síndrome do pânico mesmo. E de depressão leve (Médico 3). 

 

Os médicos entrevistados têm falas contraditórias quanto à falta de formação 

para o diagnóstico da síndrome 

O médico quando se forma se forma médico, clínico geral para atendimento à 

saúde, as especialidades vêm depois, certo? Aí se ele tem tendências para tal 

e gosta dessa parte ele vai fazer obstetrícia, medicina do trabalho, está bom? 

(Médico 1) 

 

Eu não vejo como dificuldade dos médicos, eu acho que eles têm formação 

adequada, a dificuldade e em fazer esse nexo, porque vocês estão dentro de 

uma instituição ou uma empresa, geralmente é difícil para a instituição 

aceitar o diagnóstico do médico, então eu acho que não é falta de formação 

do médico, e uma falta das instituições estarem preparadas para esse tipo de 

situação (Médico 2). 

 

Não, não necessariamente, mas a gente não faz uma primeira consulta aqui, a 

gente faz os exames periódicos, mas o diagnóstico, diagnóstico não, nem 

tenho formação, capacidade para fazer um diagnóstico preciso, você faz um 

diagnóstico de depressão, assédio, mas o diagnóstico preciso, eu não tenho 

formação para isso (Médico 4). 

 

Relação dos médicos do trabalho com a STPO 

Os entrevistados demonstram ter relação com a equipe de psicologia o auxílio 

nos encaminhamentos. 

Esses casos a gente manda, e manda bastante às vezes (Médico 1) 

 

A psicologia no SESMT é psicologia organizacional, então eles têm uma 

demanda dos setores de trabalho, individualmente a gente vai encaminhar 

quando a gente entende que, por exemplo, está tendo uma piora, um 

agravamento do quadro de saúde mental, de um servidor por conta das 

relações interpessoais no trabalho, então a gente vê que é uma coisa do 

ambiente de trabalho, aí a gente encaminha para a psicologia para eles verem 

se é possível fazer alguma intervenção no ambiente de trabalho. Então são 

esses casos em que eu geralmente encaminho (Médico 2) 

 

                                                           
10 O grupo CID Z se refere às Causas Externas de Morbidade e de Mortalidade 
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Ações de articulação 

A relação que os entrevistados relatam é apenas com o CAPS, e que esta relação 

vai depender do médico sendo mediada pelas psicólogas da STPO. Todas as ações não 

chegam a todos os médicos entrevistados. 

 (...)a gente tem um contato bastante próximo porque a gente tem muitos 

servidores que precisam de acompanhamento no CAPS, alcoolismo, 

drogadição, e mais nessas duas doenças, alcoolismo e drogadição que o 

CAPS AD que eles falam (...) então tem uma parceria principalmente com o 

setor de psicologia, que faz essa ponte com o CAPS AD principalmente 

(Médico 2). 

 

Olha, tem o CAPS que tem uma relação aí, mas é só com o pessoal lá da 

coisa [STPO], não chega aos médicos isso (Médico 4) 

 

Já a relação com o Cerest, para os médicos entrevistados, não existe.  

 

5.3.5. Os entrevistados que atuam no Cerest11 

 

Caracterização dos entrevistados 

O gerente, é assistente social, com especialização na Fundacentro não 

especificando qual curso realizou. É municipalizado (aquele que tem convênio com a 

PMG e trabalha na prefeitura), tem 10 anos de trabalho no Cerest. Os três psicólogos 

entrevistados têm vínculo celetista por concurso público, tem mais de 20 anos de 

vínculo com a PMG e cerca de 10 anos de trabalho no Cerest. Apenas um tem 

especialização em Saúde Pública.  

 

Fluxo de Atendimento 

Gerente explica que o Cerest não atende somente servidores, é responsável pelo 

atendimento de trabalhadores com ou sem vínculo empregatício. Para que seja realizado 

o atendimento é necessário que haja uma recomendação para a solicitação de vaga. Esta 

pode vir do SUS, de alguma gerência de saúde, de algum sindicato, dos Sesmt, 

Previdência Social.  

Segundo gerente, com a consulta marcada, o trabalhador chega ao Cerest e passa 

por uma escuta qualificada, realizada antes da consulta com o médico para que sejam 

                                                           
11 Esta entrevista foi gravada, como descrito no método, possibilitando o uso das falas transcritas. 
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levantadas maiores informações sobre o caso. Ao passar pelo médico do trabalho, 

podem ser solicitados exames já realizados ou a realizar, inspeção no local de trabalho, 

para fechar o diagnóstico e o nexo causal. A partir daí o médico pode encaminhar o 

trabalhador para as atividades do Cerest, tais como fisioterapia, grupos com os 

psicólogos, acupuntura. 

Os grupos coordenados pelos psicólogos não têm o foco em pessoas que 

apresentam algum tipo de transtorno mental 

Então nesses grupos especificamente a gente não trabalha saúde mental 

especifica, a gente trabalha de que forma saúde mental? De uma forma mais 

indireta, porque os pacientes não necessariamente eles venham com 

transtornos mentais para esse grupo, eles vem com sofrimento mental por 

conta do afastamento, da incapacidade para o trabalho, das perícias do INSS, 

então tudo isso gera um sofrimento mental que pode resultar numa depressão, 

então esses grupos a gente faz esse trabalho em conjunto, porque a gente 

trabalha a parte física que seria o alivio da dor, e a parte emocional que seria 

o resgate da autoestima, aprender a lidar com as perdas, com as limitações, 

então nesses grupos de Ler/Dort elas são direcionadas nesse sentido 

(Psicólogo 1). 

 

Relatam que, dentro do universo de atendimentos de servidores da PMG, a SMS 

é a que traz maior demanda e que, em geral, os servidores da PMG apresentam maior 

número de casos em saúde mental do que outros trabalhadores 

Nós temos uma demanda de todas as secretarias, mas a maior demanda 

realmente é saúde (Gerente) 

 

(...)a gente percebe mais casos de saúde mental dentro da prefeitura de 

Guarulhos, casos de estresse, depressão (Psicólogo 2) 

 

As categorias destacadas são os ACS, Atendente SUS, auxiliares de enfermagem 

e os psicólogos da rede 

Essa questão do trabalho e estresse é exatamente isso, elas trabalham com a 

comunidade, elas não conseguem dizer não, elas são invadidas o tempo 

inteiro, vão no açougue encontra, vai na farmácia encontra, vai na padaria 

encontra, vai na feira encontra, e o usuário não quer saber se ela está na feira, 

se ela está na padaria, ele vai lá, e a minha consulta? E ela está sempre... Aí 

que começa a entrar o outro lado que ela se sente invadida, e aí ela fica 

deprimida. [Sobre os ACS] (Psicólogo 1) 

 

Você tem lá auxiliar de enfermagem que ele tem dois empregos, ele entra por 

uma porta que é um espaço que a gente abriu para atender o pessoal da 

secretaria da saúde que está pedindo socorro, aí depois a gente tenta colocar 

ele na nossa rotina, que é abrir prontuário, e muitas vezes ele não quer que 

isso seja feito, porque ele tem medo de perder o emprego, porque ele tem 

medo de ser transferido (Gerente). 

 

(...) agora tem muitos psicólogos adoecendo também (Psicólogo 3). 
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Não receberam nenhum diagnóstico de Síndrome de Burnout, tiveram apenas 

suspeitas. 

Assim especificamente com esse CID não, o que eu já tratei aqui foi estresse 

pós-traumático que é mais comum (Psicólogo 2). 

 

Mas ponderam a dificuldade dos médicos em relacionar os diagnósticos com o 

trabalho 

Principalmente na questão da saúde mental, é muito difícil o profissional que 

atende relacionar com o trabalho (Psicólogo 3). 

 

 (...)mas enquanto nós não conseguirmos mudar o olhar do médico, eu acho 

que os diagnósticos nunca serão corretamente investigados (Gerente). 

 

Ações de articulação e percepção sobre o papel da DTSSS/Sesmt 

Ao relatar sobre a articulação com a DTSSS/Sesmt, é apontado que houve 

inúmeras tentativas porém não há relação no momento. 

Assim, o mínimo que a gente espera de parceria com o Sesmt é que eles 

possam fazer encaminhamento para a gente, quando eles não tiverem o 

serviço lá que eles saibam que a gente tem aqui, e que a gente possa também 

encaminhar para aquilo que a gente precisar deles (Psicólogo 2) 

 

Além disso lamentam a falta de transparência da DTSSS/Sesmt nas informações 

sobre o absenteísmo/afastamentos 

O Sesmt, não tem divulgado esse número de afastados (Gerente). 

 

As informações sobre os dados são recebidas apenas em palestras da 

DTSSS/Sesmt. Além disso, relatam que a forma como o Cerest trabalha não satisfaz as 

necessidades que a DTSSS/Sesmt aponta, dificultando ainda mais esta relação 

Em 2009, com recurso da Renast nós montamos uma fisioterapia 

maravilhosa, aí eles [a DTSSS/Sesmt] me telefonaram e informaram que eles 

teriam uma demanda lá de fisioterapia há muito tempo na rede, e que eram 

trabalhadores que estavam necessitando, talvez até fosse melhorar esse 

quadro de adoecimento com a fisioterapia (...) (Gerente) 

 

Desta forma a DTSSS/Sesmt deveria enviar a CAT do servidor encaminhado 

para que o Cerest pudesse investigar o caso, salientando que o atendimento em 

fisioterapia não seria de imediato, pois o servidor encaminhado entraria na rotina do 

Cerest. Como a DTSSS/Sesmt esperava que houvesse uma prioridade no atendimento, 

os servidores encaminhados foram diminuindo até que a parceria acabou. Hoje estão 

tentando novamente uma parceria em relação ao grupo de acidentados da DTSSS/Sesmt 
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Elas têm um grupo, elas formaram um grupo agora de acidentados, são sete 

funcionários e elas vão encaminhar para cá para ver se a gente pode dar 

algum atendimento (Psicólogo 3). 

 

Destacam a dificuldade que a DTSSS/Sesmt tem em relação ao atendimento dos 

servidores da PMG 

A gente entende que o Sesmt tem uma equipe pequena, o número de 

funcionários da prefeitura é difícil mesmo dar conta (Psicólogo 2) 

 

Eu acho que cada secretaria deveria ter o seu Sesmt, porque quando você tem 

um leque de coisas para fazer, alguma coisa você não vai fazer bem para ele 

(Psicólogo 3). 

 

Mesmo porque a função dele é conhecer o ambiente de trabalho, como são 

várias secretarias, cada secretaria o ambiente de trabalho completamente 

diferente, a secretaria da educação e a secretaria da saúde, vamos pegar o 

básico, a educação é completamente diferente da saúde, o que você tem de 

adoecimento num lugar, você não tem em outro, por que, porque a dinâmica 

é diferente, você pode ter depressão nas duas, mas por motivos diferentes, 

não é?  É isso daí, o médico do trabalho não conseguiria dar conta de todo 

esse leque de diversidades, por isso que eu acho também seria bom cada 

secretaria ter o seu Sesmt (Psicóloga 3). 

 

E ainda consideram que a intervenção nos ambientes de trabalho da PMG é 

papel da DTSSS/Sesmt 

Tem algumas coisas que eles nos trazem que a gente acaba percebendo que 

teria que ter uma intervenção no local de trabalho, e isso não é papel do 

Cerest, essa intervenção no local de trabalho seria papel do Sesmt. 

 

Acreditam que a falta da articulação entre o Cerest e a DTSSS/Sesmt só 

prejudica o servidor. 

(...)enquanto o Sesmt não cumprir o seu papel dentro da Saúde do 

Trabalhador o Cerest vai ter que continuar existindo, se eles realizam... 

Cerest enquanto assistência e reabilitação, porque enquanto assessoria técnica 

o Cerest é o seu papel primordial, mas quando o Sesmt entender que aquele 

trabalhador é dele, ele tem que cuidar desse trabalhador (Gerente). 

 

Afirmam que faltam ações de prevenção no município, e que a forma de trabalho 

em saúde mental precisa ser mais bem articulada 

Exatamente isso que falta, prevenção, o Cerest pode atender depois que o 

paciente adoeceu, agora, como é que a gente vai trabalhar uma prevenção? 

Essa é a questão (Psicólogo 2).  

 

(...) as pessoas precisam pôr no papel e tirar do papel, e todo processo ele tem 

começo, meio e continuidade (Gerente) 

 

A saúde mental tem que ser resgatada no município, e a forma de trabalhar 

saúde mental no município também tem que ser melhor articulada (Psicólogo 

1). 
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A saúde mental está doente, saúde mental está doente, está muito doente 

(Psicólogo 3). 
 

5.4 – DADOS OBTIDOS NA PESQUISA GUARDA CHUVA 

 

5.4.1. Entrevistas semi-estruturadas com Diretora de Recursos Humanos da SMS e 

com Secretário Municipal da Saúde de Guarulhos  
 

O Secretário de Saúde também é vice-prefeito da cidade de Guarulhos desde 

2012 e está como secretário por duas gestões consecutivas. Demonstra uma participação 

muito próxima aos usuários e trabalhadores do município. 

Já a Diretora de recursos humanos (RH) tem formação em administração. É 

servidora do município de Guarulhos desde 1991 e há seis anos é diretora do DRH da 

SMS. Também foi membro da equipe da pesquisa “guarda-chuva” tendo acompanhado 

o projeto desde o início. 

Está claro, na fala dos gestores entrevistados que há a necessidade de uma 

estrutura própria para a atenção dos servidores da SMS 

Porque na prefeitura de Guarulhos a gente tem um serviço, o Sesmt, né? Que 

cuida do corpo dos trabalhadores da prefeitura como um todo. E... Na 

verdade hoje são em torno de 20 mil trabalhadores. Só nós na saúde somos 

um pouco mais de 6 mil trabalhadores. Mas este olhar, é... Este olhar voltado 

especificamente pro trabalhador em saúde, o Sesmt não tem. Ele tem um... 

ele tem a sua estrutura, ele tem os papeis bem definidos. Ele tem o, as áreas 

lá bem definidas mas pro corpo inteiro dos... trabalhadores. Com este recorte 

pro trabalhador da saúde, a gente, infelizmente, não tem. (Diretora do RH) 

 

Também a nossa; a gente não tem ainda [...] dentro da secretaria isso passou 

da hora da gente ter né? ... um... técnicos dedicados a essa questão da saúde 

profissional, né? então não tenho [...] médico, psicólogo [...] etc. A gente, é... 

tem a Prefeitura como um todo, né? Tem o Sesmt. Mas eu preciso ter, não 

consegui ainda montar [...] isso na saúde [...] Pois é, a gente fez algumas 

coisas, mas, por enquanto é muito pouco. [...] a gente sabe disso (Secretário 

de Saúde). 

 

A necessidade deste olhar se dá pela dificuldade de entender os dados de 

afastamento, das políticas voltadas às especificidades da SMS e da necessidade de 

capacitação dos gestores das unidades para Saúde e Segurança 

Mas assim, os dados do Sesmt no conselho municipal, pra nós já é difícil, eu 

tenho uma dificuldade, eu tenho uma grande dificuldade né? de fazer uma 

interpretação dos dados do Sesmt.  

Foi estressante até, né? A minha vice-presidente que é do segmento dos 

usuários, elas, ela falou “é impossível, quando é que a gente vai ter um Sesmt 

aqui na saúde? Porque eles não entendem o que a gente fala. Eles não 

entendem o que a gente quer que seja feito com nosso trabalhador”. Então o 

conselho tem uma crítica muito grande [...] é, sobre a questão do nosso 

Sesmt. 
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Não é o Sesmt talvez que a gente precise. Precisa ultrapassar isso. Porque, eu 

acho que é o grande desafio, né? Que a gente tem. Como é que a gente pega 

um PPRA, que... né? O diretor, o gerente do Sesmt. “(...?) mas a gente faz. 

Tem lá, os riscos ambientais, a gente entrega direto pro gerente”. Eu falei “e 

ele sabe o que ele faz? Ele engaveta”. Porque ele não viu ainda nesse 

instrumento a potência desse instrumento (Diretora do RH). 

 

Porém os dados da DTSSS/Sesmt apontam a saúde mental como grande 

causadora de afastamentos, o que é reconhecido pelos gestores. 

O Sesmt, ele traz lá essa questão dos dados dos tipos de afastamento. Ele tem 

isso, né? Porque ele sistematiza [...] O que chega até o Sesmt ele sistematiza. 

Então, lá nos dados de afastamento, você olha que a questão do transtorno 

mental, da saúde mental, eu não lembre direito o termo como vem. Ele é um 

dos mais... que é... um dos itens que mais se afastam (Diretora do RH). 

 

Eu acho que as duas maiores causas de afastamento, é...Problema de saúde 

mental. Estresse, nervoso, etc. E problemas ósteomuscular. [...] (Secretário de 

Saúde) 

 

Reconhecem também que há subnotificação dos afastamentos e a SMS não tem 

realizado ações sobre os adoecimentos dos servidores. 

“o número do absenteísmo tem aumentado, a gente não tem feito nada. A 

gente não teve nenhuma ação. E como é que a gente vai encarar isso?”. E até 

então, até a data de hoje, a gente não tem aqui na secretaria, nem uma ação, 

nenhuma política escrita, discutida sobre essa questão do adoecimento dos 

nossos trabalhadores. 

E existe também uma questão que eu falo, que é uma subnotificação, de 

afastamentos. Que a gente também não consegue captar. A gente tem uma, 

uma questão aqui na prefeitura como um todo. Que... alguns; é a questão do 

registro, né? Da frequência. Alguns registram (...) nós estamos ainda num 

período arcaico aqui, em ponto, cartão de ponto, sabe? aquele que é 

mecânico. E alguns registram em folha de frequência. Então esses que tem 

folha de frequência, a facilidade que um gerente tem, né? de as vezes não 

expor aquele trabalhador, ou compensar de alguma forma um afastamento 

[...] que ele tem principalmente em relação a saúde mental. A gente tem uma 

percepção, né? Eu digo que são percepção, são falas isoladas que a gente tem 

que acaba que alguns gerentes acabam meio que... meio que protegendo esse 

trabalhador nesse sentido, né? (Diretora do RH) 

 

5.4.2 – Grupos focais 

Através das falas dos trabalhadores, as percepções acerca do DTSSS/Sesmt são 

distintas. Há avaliações negativas sobre a falta de olhar para as especificidades do 

trabalhador da saúde em alguns grupos 

 

Eu acho que houve uma avaliação do Sesmt, nas unidades de saúde quanto ao 

local de trabalho de algumas unidades; não sei se foram em todas. Só que ele 

fez a avaliação por uma micro-área que não tem problema, que é de fácil 

acesso, não tem declive. Não tem rua sem pavimentação. Né? Não foi em 

uma favela. Eu acho que isso teria que ser feito de novo. Né? Se não com 

todas micro-áreas, mas com as que realmente, é, tem um problema. Que eles 
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não fizeram. Eles fizeram o que eles acharam que deveriam fazer. Não 

perguntaram pra gente. Né? Eu acho que é isso (Grupo Focal ACS). 

 

Você falou Sesmt, é até engraçado. Não sei se vocês foram fazer exame 

periódico. Que exame periódico é esse? Você vai lá e senta meio segundo, às 

vezes nem senta, ele rabisca: “está tudo bem?”. Que saúde do trabalhador é 

essa? Nada. Aí o auxiliar mede a sua pressão, ele olha sua carteirinha, faz o 

teste da visão – o auxiliar que faz. Você entra na sala do médico, o exame de 

hepatite que você deveria fazer anualmente você não faz, não é cobrado. 

Então que saúde do trabalhador é essa? Que exame periódico e esse? (Grupo 

Focal Enfermeiros) 

 

Também foi demonstrada uma falta de entendimento do papel da DTSSS/Sesmt 

em relação aos atendimentos individuais das psicólogas e até sobre sua gratuidade 

-A gente tem o Sesmt, mas lá não tem psicólogo, ele está certo. 

- No Sesmt? Tem quatro. 

-Não... Mas tem quatro... Assim, você passa em uma triagem, depois você 

precisa de um tratamento, eles indicam e você paga. 

-Então eles modificaram alguma coisa agora porque a questão de três meses 

atrás tinha que pagar. Na primeira consulta, eles davam um papelzinho e 

falavam que eles são credenciados e a consulta é R$40,00. (Grupo Focal 

Atendente SUS) 

 

Este relato parece se relacionar aos atendimentos individuais que, quando a 

demanda não apresenta relação com o trabalho, há a possibilidade de encaminhamento 

para locais em que exista psicoterapia e que o servidor possa pagar menos por isso. 

Dessa forma quem realizou o atendimento parece não ter deixado claro o motivo do 

encaminhamento. 

Também demonstram os motivos para procurarem ajuda no Sesmt ou para se 

afastarem 

Falta respeito dos superiores da área da Saúde para com o funcionário da área 

da Saúde. E isso causa uma indignação generalizada em toda a classe, que 

muitas vezes se ausenta para ir lá no Cemeg, para passar no Sesmt, no Cemet, 

psicólogo, psiquiatra por conta dessa falta de respeito que existe para com o 

funcionário da área da Saúde. (Grupo Focal Auxiliares de Enfermagem)  

 

Eu falei, vai passar todo mundo pro Sesmt, até o fim do ano está todo mundo 

no Sesmt porque ninguém aguenta. (Grupo Focal Auxiliares de Enfermagem) 

 

Percebem também que a DTSSS/Sesmt é muito pequena para dar conta de toda a 

PMG 

Mas não tem quem trate, o Sesmt não dá conta de tratar de todo mundo. 

(Grupo Focal Enfermeiros) 

 

Porém relatam experiências com a ação da DTSSS/Sesmt que trouxeram 

resultados positivos em relação à Intervenção sobre a Organização do Trabalho mas que 
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não reconhecem um processo de finalização com conclusões e recomendações da 

equipe da STPO 

 

Faz uns 20 dias nós tivemos esse trabalho das psicólogas na nossa unidade, 

só que era como se fosse uma roda. Nós conversávamos, explicávamos o que 

estava acontecendo, tanto que a nossa gerente também tomou a decisão de 

sair por causa também desses relatórios. Porque todo mundo falou mal dela, 

falou que os problemas não eram nem os pacientes, era a gestão. Só que era 

assim: eles vinham, conversavam, faziam o relatório e entregavam pra gente 

e pra gerente, não falava nada, se a gente tinha que melhorar. Era só pra 

escuta mesmo. E foi a gerente mesma que solicitou. (...) Então quando ela viu 

que realmente, por ela, ela não tinha vontade de estar ali e pelos outros 

funcionários também não, ela decidiu, porque ela percebeu que até entre a 

equipe estava tendo um conflito. (Grupo Focal Atendente SUS) 

 

Até fica aqui a sugestão, se vocês precisarem, quiserem chamar, eles estão à 

disposição para ir na unidade e desenvolver dentro da própria equipe esse 

trabalho. Na [UBS] São Jorge foi desenvolvido na própria equipe, não 

precisou ir lá. E quem precisar também, a chefia pode solicitar para participar 

desse grupo. É uma coisa nova, acho que é uma melhoria, uma coisa bacana 

que muitas vezes a gente não tem (Grupo Focal Enfermeiros). 

 

Outro relato parece se relacionar com a atuação do Grupo de Desgaste Mental da 

DTSSS/Sesmt 

Eu fui convocada pelo Sesmt para fazer parte de um grupo que eles tão 

fazendo, que pra mim foi uma novidade, eu não tinha visto ainda no 

município esse tipo de trabalho, eu particularmente gostei. Era um grupo de 

80% era Agente Comunitário de Saúde e tinha enfermeiros também, alguém 

do serviço social. 

Acho muito interessante porque foram quatro encontros e agora vai ter uma 

devolutiva de tudo isso. Por conta do CID que eu apresentei Número xxx, 

que é depressão, o médico acabou me mandando com esse CID. Então eles 

chamaram para esse trabalho, que é onde você consegue colocar sua angústia.  

O que acontece, tentar pensar um pouco o que desencadeou isso? Quando 

começou? Por quê? O que dá para fazer? Quais são as formas de 

enfrentamento disso? Eu achei muito interessante (Grupo Focal 

Enfermeiros). 

 

Porém, destacam que as mudanças só acontecem se houver anuência do gestor. 

Esse que você está falando é uma intervenção, né? Mas aí o gerente tem que 

solicitar e ele assina. Eles implantam um pessoal lá para ver essas 

dificuldades que nós estamos relatando. Vai acompanhar e vai falar, olha 

acho que tem que mudar aqui e aqui. Só que se o gerente não autorizar, não 

vai (Grupo Focal Atendente SUS). 
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6 – DISCUSSÃO 

 

De acordo com os resultados apresentados, historicamente, a DTSSS/Sesmt foi 

instalada em função da predominância de vínculos celetistas na PMG, o que viria a 

gerar uma mudança total da forma de contratação pela PMG ocorrida em 2001. Assim, 

pode responder às exigências legais da CLT e das NR.  

Anteriormente à DTSSS/Sesmt, o caráter do atendimento era calcado na 

assistência aos servidores. Gradativamente foram criados cargos que as NR exigiam em 

lei até que em 2000 foi implantada a DTSSS/Sesmt na PMG.  

Desde o atendimento assistencial já havia o atendimento psicológico que, com a 

chegada do atual gerente, foi adequado à Psicologia Organizacional. Para Zanelli 

(2005), a Psicologia organizacional contemporânea “enfatiza a interação das 

características do trabalhador, da estrutura organizacional e do ambiente externo” (p. 

95). Para Tonetto e cols. (2008), um dos maiores desafios da Psicologia Organizacional 

e do Trabalho está na compreensão das interações entre pessoas, grupos e organizações, 

propondo formas de promover, preservar e reestabelecer a qualidade de vida e o bem 

estar.  

O trabalho da DTSSS/Sesmt é fruto de pesquisa com profissionais, experiências 

exitosas e pesquisa de campo na própria PMG. 

O trabalho então tomou a configuração da Psicodinâmica do Trabalho 

(DEJOURS, 1994) que tem como objetivo conseguir compreender a forma pela qual os 

trabalhadores conseguem manter seu equilíbrio psíquico mesmo em condições de 

trabalho desestruturantes (MERLO, 2002). O estudo realizado em equipe fez com que 

houvesse a reestruturação do trabalho da Psicologia, com a criação de programas e 

novos grupos pensados a partir da demanda que chegava à equipe. 

É a partir do decreto n° 26613/09 que institui a Política de Saúde e Segurança do 

Trabalhador da Prefeitura Municipal de Guarulhos, e das NR, que as ações da 

DTSSS/Sesmt se norteiam.  

Hoje, a DTSSS/Sesmt tem um contingente de cerca de 80 servidores para 

realizar o atendimento de toda a prefeitura, com cerca de 21 mil servidores. Esses dados 

por si só já são um fator que demanda mais contratações, para todas as seções de 

atendimento, conforme organograma já apresentado anteriormente. 
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A falta de servidores é percebida pelos servidores da SMS: “Mas não tem quem 

trate, o Sesmt não dá conta de tratar de todo mundo” (Grupo Focal Enfermeiros). Assim 

como pelo Cerest: “A gente entende que o Sesmt tem uma equipe pequena, o número de 

funcionários da prefeitura é difícil mesmo dar conta”. 

O decreto n°26613/09 deveria criar um plano de ação através de um grupo gestor 

composto por representantes das secretarias que apresentam “maiores graus de risco e 

indicadores de adoecimentos relacionados ao trabalho” (GUARULHOS, 2009, p.2), o 

que não aconteceu. De acordo com o gerente da DTSSS/Sesmt, o grupo foi composto 

através do interesse das secretarias. 

O Decreto prescreve a ação de “desenvolver estratégias de prevenção e 

promoção à saúde mental no trabalho” (GUARULHOS, 2009, p.2) o que, pode-se dizer, 

é atendido através dos programas e grupos que a STPO realiza.  

É interessante ressaltar que a lógica de controle (LACAZ, 2007) que o Sesmt 

tem, pode ser um pouco minimizada com a presença de um grupo de psicólogos que 

procura valorizar o acompanhamento dos sintomas ou adoecimentos relacionados ao 

trabalho e ao enfrentamento do sofrimento psíquico, como relatam as psicólogas. 

Porém, percebe-se que falta à equipe de psicólogas formação ampliada 

específica em Saúde do Trabalhador. Pode-se apontar como causas: em primeiro lugar, 

o fato de que toda a equipe foi transferida de outros setores e secretarias para a 

DTSSS/Sesmt, especialmente da Secretaria de Educação. Em segundo, a falta de 

dispositivos legais para institucionalizar a formação necessária, às funções e atribuições 

para seu cargo.  

Tais causas podem ser observadas no manual de descrição de atribuições 

(GUARULHOS, 2013) onde a descrição das atribuições do cargo Psicólogo 3, referente 

ao cargo das Psicólogas da STPO (30 horas) não tem relação com as atribuições e 

funções que desempenham na DTSSS/Sesmt. As atribuições são relacionadas ao 

atendimento de escolas, de crianças e professores no ambiente escolar. 

Apesar de relatarem participação em cursos, congressos e reuniões do campo 

Saúde do Trabalhador (LACAZ, 1996), é pertinente frisar-se aqui a importância dos 

cursos de Pós Graduação tanto lato senso, como estrito senso como forma de capacitar a 

equipe para as questões da Saúde n(d)o Trabalho (LACAZ, 1996).  

Observa-se, também, através de dados secundários obtidos no Departamento de 

Informática e Telecomunicações (DIT) da SAM da PMG, importante número de 
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afastamentos do trabalho dos servidores da administração direta, pelo código F 32 da 

CID mas que não são relacionados ao trabalho, como demonstrado nos resultados da 

pesquisa “guarda-chuva” (LACAZ e cols, 2014). Saliente-se que a depressão 

relacionada ao trabalho, hoje é bastante prevalente sendo conhecida como Síndrome de 

Burnout (MASLACH; SCHAUFELI; LEITER, 2001). 

A dificuldade de relacionar os transtornos em saúde mental com o trabalho pode 

ser percebida na fala de alguns dos médicos entrevistados:  

Eu acho que... uma coisa leva à outra, né? As vezes a pessoa pode ter estresse 

no trabalho, não estar satisfeita com o serviço e começar a beber, usar drogas, 

tá? Ou ao contrário. Já tava bebendo, usando droga e começou a ficar ruim no 

trabalho, né? Não sei que pode ser a ordem dos fatores, né? (Médico 3) 

 

Bom, o que a gente percebe é que esses fatores não começaram de fato com o 

trabalho, começaram anterior ao trabalho (Médico 1) 

 

(...) nem tenho formação, capacidade para fazer um diagnóstico preciso, você 

faz um diagnóstico de depressão, assédio, mas o diagnóstico preciso, eu não 

tenho formação para isso (Médico 4) 
 

Isto é reforçado pela fala dos profissionais do Cerest 

Principalmente na questão da saúde mental, é muito difícil o profissional que 

atende relacionar com o trabalho (Psicólogo 3). 

 

A Síndrome de Burnout, segundo Freudenberger (1974), pode ser entendida 

como resultado de esgotamento, decepção e perda de interesse pela atividade de 

trabalho, porém nenhum dos entrevistados relata diagnóstico confirmado desta 

síndrome. 

Apesar da NR-4 especificar qual a formação necessária para os médicos do 

trabalho, pode-se perceber através da fala dos médicos entrevistados, que falta-lhes 

formação específica para as questões de saúde mental e, mais especificamente, da 

Síndrome de Burnout. 

Corroboram tal afirmação as falas das psicólogas quando relatam que os 

médicos em geral não estão pensando em políticas de prevenção, e que falta formação 

em Saúde do Trabalhador, Saúde Mental, diagnóstico e tratamento.  

Quanto ao Cerest, afirmam que “... principalmente na questão da saúde mental, é 

muito difícil o profissional que atende relacionar com o trabalho” e “(...) mas enquanto 

nós não conseguirmos mudar o olhar do médico, eu acho que os diagnósticos nunca 

serão corretamente investigados”.  
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Já a gerência da DTSSS/Sesmt acredita que as formações não se adaptaram à 

realidade do trabalho, principalmente no que tange à Síndrome de Burnout. 

Da mesma forma, Glina e cols. (2001) analisaram as anamneses e prontuários de 

sete casos de saúde mental, dentre os atendidos em dois Cerest no período de 1994 a 

1997. Buscaram caracterizar as situações de trabalho, discutir o diagnóstico e o nexo 

causal, percebendo que todos os nexos poderiam ter relação com o trabalho. Devido às 

dificuldades apresentadas na relação do nexo causal com o trabalho, recomendam 

capacitar os profissionais dos serviços de saúde para que considerem as situações de 

trabalho no diagnóstico da doença mental. Além disso, sugerem o desenvolvimento de 

ações interinstitucionais e multidisciplinares em Saúde Mental e Trabalho. 

Mais especificamente, Batista (2011) investigou o conhecimento da perícia 

médica da Junta Médica Municipal da cidade de João Pessoa, PB acerca da síndrome de 

Burnout através da aplicação de questionário e da consulta a fichas médicas. O estudo 

apontou o desconhecimento da síndrome e da legislação pertinente da Previdência 

Social e a necessidade de políticas públicas que proporcionem maior conhecimento e 

preparo aos médicos peritos. 

Desta forma, é importante destacar a necessidade de formação em Saúde Mental 

(e Síndrome de Burnout) para os médicos da DTSSS/Sesmt. Por mais que não sejam 

responsáveis por diagnosticar os casos, esse conhecimento poderia auxiliar nos 

afastamentos, perícias e encaminhamentos tanto para a STPO quanto para o tratamento, 

acompanhamento e recuperação. 

Quanto aos outros pontos destacados nos resultados e que se referem ao Decreto 

26613/2009, o gerente da DTSSS/Sesmt informa que a ação prescrita “implantar 

Prontuário Médico Eletrônico dos servidores na Divisão Técnica de Segurança e Saúde 

do Servidor” (GUARULHOS, 2009, p. 2) não foi uma ação realizada. Tal ação 

facilitaria a criação de um banco de dados e de um sistema integrado completo, que 

auxiliaria toda a equipe da Divisão nos atendimentos e acompanhamento dos 

atendimentos para além dos afastamentos. Desta forma o panorama da saúde dos 

servidores da PMG poderia gerar indicadores mais completos e efetivos para a criação 

de políticas para a promoção da saúde de todos os servidores.  

Também se pode perceber a ausência de dados públicos relativos à ação da 

DTSSS/Sesmt, principalmente no que tange os dados de absenteísmo. O gerente da 

confirma esta informação de que os dados são recebidos apenas pelos cargos de 
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gerência das Secretarias. Esta falta de institucionalização frente aos dispositivos legais 

da PMG também transparece quando não são encontrados instrumentos legais e 

protocolos sobre os programas desenvolvidos pela STPO. 

O plano de ação do Decreto estabelece duas ações relativas a esse ponto: “gerar 

e disponibilizar regularmente, informações relativas ao absenteísmo decorrente de 

adoecimentos e acidentes de trabalho; divulgar dados sobre Saúde e Segurança em 

mídia digital e impressa” (GUARULHOS, 2009, p.2). Tais ações não são claras: não é 

especifico a quem estas informações serão divulgadas. Destacamos que o acesso 

transparente a tais dados poderia efetivar a participação do trabalhador sobre a realidade 

do seu próprio trabalho. 

Mesmo o Cerest não tem dimensão dos dados de afastamentos, pois não os 

recebe. A diretora do RH da SMS também avalia que os dados são difíceis de serem 

interpretados.  

Além disso, no portal do servidor (GUARULHOS, 2014), o absenteísmo é visto 

como algo negativo, que não estaria relacionado a motivos de doença ou não teria 

particularidade relação com o trabalho importante do servidor numa visão economicista: 

O absenteísmo ocasiona não só custos diretos, mas também indiretos, 

representados pela diminuição da produtividade, aumento do custo, redução 

da qualidade do serviço, diminuição da eficiência no trabalho e problemas 

administrativos. Por outro lado, o absenteísmo pode estar demonstrando uma 

rejeição ao trabalho e ainda pode estar diretamente ligado a problemas de 

ordem social, financeira ou emocional (GUARULHOS, 2014). 

 

A frase acima demonstra, claramente, o status negativo que o absenteísmo tem. 

Isso pode gerar medo da instabilidade dos cargos, das perdas financeiras e da 

competitividade entre os colegas, gerando sofrimento e possível adoecimento. 

De acordo com Leon & Iguti (1999), as pressões relacionadas à ameaça de 

desemprego contribuem para o sofrimento no trabalho.  

Por outro lado, quando é exigido do trabalhador maior produtividade, isto faz 

com que eles esqueçam e não deem importância aos sinais e sintomas de doenças. Outro 

aspecto também apontado pelos autores é a pressão dos demais trabalhadores sobre 

aqueles que se encontram doentes. (LEON; IGUTI, 1999) 

Controle este demonstrado também na atuação dos Postos Avançados, como 

expresso na fala de um dos médicos: “e ali ficou uma coisa mais dinâmica, e a gente vai 

pegando o jeito, as virtudes, os vícios que existem naquele setor”.  
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Os Postos avançados são uma forma de maior proximidade às secretarias e 

cumprem a função de realizar exames demissionais, admissionais, perícias, recebimento 

de atestados, permitindo também proximidade maior com os servidores, apesar de não 

haver ações de Intervenção específicas relatadas. Outro limite é que os atendimentos das 

psicólogas não se estendem a estes postos. São realizados no local de trabalho ou na 

sede da DTSSS/Sesmt. Para tanto há um projeto de trabalho em algumas escolas. 

O posto avançado é uma proposta interessante pois a proximidade com uma 

secretaria circunscreve o universo de atendimento e “... ajuda se você conhecer a 

realidade”, de acordo com um dos médicos entrevistados, ou, de acordo com o Cerest, 

“... a função dele [DTSSS/Sesmt] é conhecer o ambiente de trabalho, como são várias 

secretarias, em cada secretaria o ambiente de trabalho é completamente diferente”. A 

aproximação com a realidade do trabalho facilitaria a criação de propostas específicas 

para a realidade de certo tipo de trabalho. A proposta da DTSSS/Sesmt é de um 

deslocamento de atividades e de servidores para as secretarias, o que suscita, 

novamente, a necessidade do aumento da força de trabalho para o atendimento nestes 

postos.  

A descentralização dos postos poderia também resolver o problema relatado pela 

diretora de RH: “Mas este olhar, é ... Este olhar voltado especificamente pro trabalhador 

em saúde, o Sesmt não tem”. Aliado a isso a criação de protocolos de atendimentos que 

os uniformizassem mas com a autonomia deste olhar voltado para as diferentes 

realidades dos trabalhadores nas diferentes secretarias da PMG também contribuiria 

para melhorar a atenção em saúde dos seus servidores. 

Quanto às ações de articulação da DTSSS/Sesmt, elas foram identificadas junto 

ao Caps AD, para onde as psicólogas encaminham servidores com problemas de 

alcoolismo e drogadição para tratamento.  

As Cipas, são uma importante ponte entre os locais de trabalho e a 

DTSSS/Sesmt, mas não são citadas em alguma ação de articulação nas entrevistas, 

mesmo tendo potencial de fornecer informações quanto aos riscos de sofrimento e 

adoecimento mental facilitando a intervenção da STPO nos locais de trabalho, assim 

como os sindicatos e associações que também tem maior proximidade com os 

servidores. 

Ademais, houve, no passado, articulação com o Cerest, o que não acontece 

atualmente. No período das entrevistas houve uma tentativa de aproximação entre 
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Cerest e o grupo de acidentados da DTSSS/Sesmt, como relatado anteriormente. O 

Cerest informa que os casos serão encaminhados para eles, mas não houve relatos disso 

nas entrevistas com profissionais da DTSSS/Sesmt, apenas o relato de que os 

participantes do grupo não conhecem o atendimento que o Cerest adota. 

Percebe-se que a prioridade da DTSSS/Sesmt não é a mesma do Cerest, pois este 

atende uma demanda de trabalhadores de toda a região do Alto Tietê, tanto servidores 

quanto trabalhadores com ou sem vínculo empregatício da região. A DTSSS/Sesmt 

acredita que deveria haver a prioridade para os servidores da PMG, já que o Cerest 

responde à SMS e à PMG, o que não é possível visto a abrangência do Cerest.  

Ressaltamos que uma das atribuições do Cerest, de acordo com a portaria n° 

1.823/02 que institui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora é a 

de oferecer apoio matricial para os serviços especializados (BRASIL, 2002) 

Outro fato percebido é a forma como o fluxo de atendimento dos 

encaminhamentos acontece. O Cerest poderia otimizar seus atendimentos dando 

continuidade ao atendimento aos casos encaminhados pela DTSSS/Sesmt em vez de 

iniciá-lo novamente.   

As psicólogas acreditam que uma articulação seria importante pois o Cerest tem 

visão mais ampla da região e isso pode suscitar discussões importantes sobre a Saúde do 

Trabalhador entre as equipes. 

Quanto à equipe da STPO, pode-se dizer que é uma equipe pequena para o 

atendimento e intervenção sobre os locais de trabalho de 21 mil trabalhadores da PMG 

já que possui apenas sete servidores, incluindo a gerência. Trabalham a partir da 

Psicodinâmica do Trabalho, no fortalecimento dos recursos subjetivos e suportes 

psíquicos dos indivíduos e das equipes em enfrentar o que produz sofrimento psíquico. 

É interessante ressaltar que não é uma dinâmica prescrita pelas NR ou definida 

com alguma especificidade no Decreto n°26613/09 de Guarulhos. Trata-se de uma 

atividade que rompe com a lógica do modelo da Medicina do Trabalho e da Saúde 

Ocupacional que, de acordo com Lourenço e Bertani (2008) se baseiam em mecanismos 

de atendimento individual, priorizando dos riscos mensuráveis do trabalho, bem como a 

insalubridade e a cultura da culpabilização do trabalhador.  

Apesar desse mecanismo de atuação fazer-se presente em algumas atividades da 

DTSSS/Sesmt, ao realizar procedimentos que não são rotina nos Sesmts, ainda precisam 

demonstrar ser uma porta para o rompimento com aquela lógica, com vistas as 
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atividades do campo Saúde Trabalhador e da prevenção. O próprio nome DTSSS/Sesmt 

demonstra estar no meio termo entre as práticas de controle do trabalhador e da 

prevenção/promoção de sua saúde. 

As psicólogas relatam interessantes pontos em relação ao seu próprio trabalho. 

Em primeiro lugar, a autonomia de realizar as atividades que estão relacionadas à forma 

de planejamento da equipe. Os fatores psicossociais, podem influenciar a saúde, bem 

como o desempenho e a satisfação no trabalho. Alguns desses fatores são a autonomia e 

as relações sociais no trabalho (LACAZ e cols, 2014). Uma das psicólogas relata o 

trabalho criativo que a equipe tem, a produção de ideias no coletivo, que certas vezes 

são diferentes do que é prescrito. Avaliam também, que o trabalho ajuda a não adoecer. 

Estes relatos demonstram o trabalho como protetor do adoecimento mental 

apoiado no controle do próprio trabalhador, no protagonismo das próprias ações e na 

autonomia do coletivo que, de acordo com Lacaz e Sato (2006) favorecem à qualidade 

de vida no trabalho. De acordo com Breilh (2003), a vida e a saúde dos trabalhadores 

dependem do movimento entre os processos que protegem e os que deterioram e o 

desenvolvimento de todos eles e depende da capacidade de fruição dos direitos 

humanos.  

Marqueze e Moreno (2005) citam a pesquisa de Peterson & Dunnagan (1998), 

em que foi avaliado o impacto de um programa de promoção à saúde desenvolvido com 

funcionários de uma universidade do norte dos Estados Unidos. No estudo, foi 

constatado que há satisfação profissional quando há autonomia, trabalho diversificado e 

estimulação intelectual. 

Salienta-se que esta autonomia se relaciona ao trabalho da equipe de psicólogas, 

pois ao relatarem os pontos negativos do trabalho e as suas formas de reconhecimento, 

em relação aos atendimentos que realizam nos locais de trabalho, esse reconhecimento 

torna-se limitado a quem conhece e aceita o trabalho da equipe.  

Pode-se inferir que apesar da autonomia percebida, há um limite, pois não há 

uma liberdade para atuação em locais de trabalho por escolha única e exclusivamente da 

STPO. Tal realidade é confirmada por uma das psicólogas em relação à Secretaria de 

Finanças que, apesar de apresentar indicativos de afastamentos em saúde mental 

importantes, a intervenção não acontece, pois não há demanda solicitada pela gestão da 

secretaria supracitada.  
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Outra situação é percebida pelos próprios servidores. Apesar das recomendações 

deixadas pela STPO após os trabalhos que realiza nos diferentes locais de trabalho, a 

sua realização depende da aceitação do gestor do local de trabalho: 

Esse que você está falando é uma intervenção, né? Mas aí o gerente tem que 

solicitar e ele assina. Eles implantam um pessoal lá para ver essas 

dificuldades que nós estamos relatando. Vai acompanhar e vai falar, olha 

acho que tem que mudar aqui e aqui. Só que se o gerente não autorizar, não 

vai (Grupo Focal Atendente SUS). 

 

Esta limitação afeta diretamente a autonomia do trabalho da equipe e o 

sentimento de reconhecimento, já que o trabalho e o seu reconhecimento têm papel 

fundamental na constituição da identidade pessoal, elo fundamental entre sujeito e a 

realidade (DEJOURS, 2007). Este é positivo somente em relação a alguns locais de 

trabalho, não a totalidade das secretarias como relatado a seguir acerca da SMS e da 

SAM. 

As psicólogas sentem-se reconhecidas pelos locais e pelos servidores para os 

quais realizam atendimento, tanto quando o reconhecimento é direto, em elogios, como 

quando são solicitadas para realizar outros trabalhos ou quando a divulgação tem efeito 

ao surgirem demandas de outras secretarias. 

Relatam também se sentirem reconhecidas quanto ao entendimento, por parte 

dos locais de trabalho, das atividades que realizam pois aumentaram as solicitações de 

Intervenção da equipe e atendimentos que têm relação com o trabalho e não com 

demandas pessoais. 

Comentam que em relação à Secretaria da Administração (SAM), o sentimento 

de reconhecimento está relacionado a não haver empecilhos para o trabalho inclusive 

havendo liberação para a participação em eventos, congressos e palestras. Apesar disso, 

ainda lamentam que não exista tanta visibilidade nem maior interlocução com aquela 

secretaria. 

Em relação à SMS, não se sentem reconhecidas pelo todo da secretaria, 

principalmente no que tange ao Secretário, pois não têm dimensão se ele reconhece ou 

conhece o trabalho desenvolvido. Se sentem reconhecidas pelos locais com que têm 

proximidade, onde realizam intervenções.  

A equipe é responsável por desenvolver os programas relacionados à saúde 

mental e o trabalho como já descrito anteriormente, e são três os trabalhos que podemos 
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destacar: “Intervenção sobre a Organização do Trabalho”, “Grupo Desgaste Mental e 

Enfrentamento ao Sofrimento Psíquico no Trabalho” e “Grupo de acidentados” 

O grupo de “Intervenção sobre a Organização do Trabalho” é realizado nos 

locais de trabalho que apresentam conflitos percebidos e são solicitados por gerentes. 

Nos encontros, buscam aquilo que provoca sofrimento e estratégias para enfrentar os 

problemas e juntos, conseguem trazer sugestões concretas para modificar a organização 

do trabalho. Chama a atenção o protagonismo dos servidores para a realização de um 

planejamento de ações para que haja mudança. 

O mesmo acontece no “Grupo Desgaste Mental e Enfrentamento ao Sofrimento 

Psíquico no Trabalho”. Este grupo acontece no espaço físico da DTSSS/Sesmt com 

participação mista de servidores de diferentes secretarias e cargos de trabalho. Os 

participantes já percebem que seu sofrimento tem relação com o trabalho e se inscrevem 

por conta própria, por indicação da equipe da DTSSS/Sesmt (casos que já estão em 

atendimento) ou da gerência direta do servidor.  Através da linha do tempo da vida e das 

experiências de cada um, criam um espaço de reflexão sobre os fatores que levam ao 

sofrimento psíquico discutindo sobre o trabalho e os riscos organizacionais.  

Já o grupo de acidentados é um projeto piloto onde participam sete servidores 

afastados de seu serviço por motivo de acidente típico de trabalho, que se referem à 

característica da atividade profissional desempenhada por eles. Neste grupo o espaço de 

discussão diz respeito a qual o impacto que o acidente teve na vida dos participantes, 

visando apreender qual a relação que o servidor percebe de seu acidente com o seu 

trabalho e refletir sobre quais os efeitos da organização do trabalho sobre estes 

acidentes. A finalidade é de propor medidas em termos de prevenção. Relatam que a 

CAT não reflete a realidade dos acidentados. 

Sato e cols. (1993) afirma que a vivencia grupal pode possibilitar que seus 

integrantes produzam entre si efeitos singulares, novas representações, fruto da 

discussão e elaboração de temas e ansiedades comuns. Também se percebe que as 

atividades se aproximam do campo da Saúde do Trabalhador. O cerne da prática da 

Saúde Coletiva neste campo está no papel protagonista dos trabalhadores e na 

articulação entre as ações de assistência e de vigilância para apreender as relações entre 

trabalho e saúde (LACAZ, 2014). O trabalhador traz um saber relacionado com a sua 

experiência de trabalho e ela tem papel preventivo nas questões de saúde mental.  
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A prática realizada nestes três grupos tem um papel de prevenção e de 

assistência a estes agravos. É um trabalho com potencial de criação, de articulação com 

outras secretarias. Seria interessante a criação de protocolos de atendimento para estes 

grupos de forma que esta prática possa ser expandida, aliada à contratação de pessoal 

qualificado e a descentralização da DTSSS/Sesmt para outras secretarias. 

Os servidores da SMS apresentam diferentes visões quanto aos trabalhos da 

STPO, como pode ser percebido nos resultados.  

No grupo focal dos atendentes SUS houve uma fala de cobrança do atendimento 

ao servidor, o que é um caso pontual, mas suscita uma atenção à forma de informar o 

servidor quanto aos encaminhamentos que cada caso terá para que não haja confusão de 

informações. Como foi relatado pelas psicólogas, quando uma demanda não tem relação 

com o trabalho, o caso é encaminhado para a rede SUS ou para locais que realizam 

atendimento a um preço reduzido como provavelmente aconteceu com este caso. 

No grupo focal dos enfermeiros houve o relato de uma provável participante do 

“Grupo Desgaste Mental e Enfrentamento ao Sofrimento Psíquico no Trabalho” que 

analisou o trabalho do grupo como interessante e como algo que nunca viu na 

prefeitura, valorizando o espaço de discussão e reflexão. Provavelmente a servidora está 

em um local de trabalho que não conhece o serviço da STPO, mas que, agora poderá 

conhecer através da divulgação. 

Em relação aos servidores da SMS, há um consenso que existe uma demanda 

muito grande de sofrimento e adoecimento mental entre as psicólogas, alguns médicos, 

Cerest, Secretário de Saúde e diretora de RH da SMS.  

Há relatos das rápidas transformações do trabalho em saúde, as cobranças, as 

metas, a sobrecarga. Relatam que raramente chegam para um grupo em que todos 

estejam disponíveis a participar. Afirmam que o que ajuda a cuidar da saúde dos 

trabalhadores são espaços de discussão, de diálogo.  

No grupo focal dos Atendentes SUS, houve um relato de trabalho que podemos 

analisar que foi positivo e que gerou mudanças na equipe o que não é percebido pelo 

informante, ao relatar que sentiu falta de uma finalização do trabalho vinda das 

psicólogas. 

Uma das enfermeiras, no grupo focal de sua categoria chegou até a realizar 

divulgação do serviço da STPO, qualificando positivamente o atendimento. 
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Essas falas demonstram um reconhecimento da efetividade dos trabalhos 

realizados pela STPO nos locais de trabalho que foram citados. 

De acordo com as psicólogas, a realidade é fortemente percebida no dia-a-dia do 

trabalho, mais do que nos dados de afastamentos.  

Pelos dados secundários obtidos, entre os anos de 2011 e 2013 houve um 

aumento de 36,18% nos afastamentos de até 15 dias e de 10,34% nos afastamentos 

acima de 15 dias. Os afastamentos relacionados ao capítulo V da CID12, estão entre os 

10 principais motivos nos três anos observados. Já nos afastamentos com mais de 15 

dias, os relacionados ao capítulo V figuram em 2° lugar em 2011 e 3° nos anos de 2012 

e 2013, demonstrando a necessidade de atenção por parte da DTSSS/Sesmt visto que 

num universo de cerca de seis mil servidores, ocorreram 608 afastamentos com mais de 

15 dias sendo 77 deles referentes ao CID F13. 

Há de se ponderar a fala da diretora de RH da SMS de que a falta do ponto 

eletrônico pode gerar a subnotificação dos afastamentos devido à facilidade que os 

gerentes têm em não expor o servidor compensando sua falta. 

Destacam-se os relatos de falta de apoio dos servidores e de recursos para dar 

conta da demanda que tem.  

Também destacam as categorias de ACS, Atendente SUS, Auxiliar de 

enfermagem, enfermeiros e médicos como as que mais apresentam sofrimento mental 

na SMS. Tal relato corrobora a escolha das categorias estudadas na pesquisa “guarda-

chuva” (LACAZ e cols, 2014) que buscou  

mostrar que aspectos centrais da gestão do trabalho em saúde no setor 

público estão relacionados à possibilidade de implantação de medidas 

que visem melhorar as condições de trabalho nocivas à saúde as quais 

incluem a infraestrutura de prédios e a ambiência; as relações 

profissionais que envolvem a pressão para o cumprimento de metas; a 

hierarquia rígida que incide na autonomia no trabalho e dificulta o 

estabelecimento de relações de cooperação, trazendo um sentimento 

de desvalorização e não reconhecimento como foi demonstrado tanto 

pelos dados quantitativos como pela análise qualitativa (LACAZ e 

cols., 2014, p. 173)      

 

Trata-se, pois, da implantação de formas de organização do trabalho a partir da 

discussão e do protagonismo dos servidores na perspectiva da democratização das 

                                                           
12 O capítulo V da CID relaciona os Transtornos Mentais e do Comportamento. 

13 A CID F se relaciona ao Capítulo V da CID, como explicitado acima. 
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relações da própria organização do trabalho, um dos elementos mais relacionados às 

repercussões psicossociais. (DEJOURS, 1992; LACAZ, 2000) 

Para tanto as psicólogas relatam que têm proximidade com a Regional de Saúde 

Cantareira e com a Regional Dutra da SMS realizando ações de intervenção que 

consideram positivas. 

Consideram exitosa uma experiência em processo em uma UBS com ESF, onde 

está havendo um entendimento do próprio trabalho, da importância do trabalho coletivo, 

do estabelecimento das próprias regras para preservar a saúde mental.  

Na UBS Vila Rio, a intervenção com os atendentes SUS também foi considerada 

exitosa pois a equipe, que apresentava grande rotatividade, conseguiu replanejar as 

atividades ocorrendo uma melhora na organização de seu trabalho. 

As experiências exitosas confirmam que existe um trabalho na prevenção porém 

precisa ser menos imediatista, não devendo ser realizado apenas quando a demanda 

chega (Santos, 2010).  

Assume-se, pois, que atuação em Saúde Mental e Trabalho na PMG, deve ter 

maior visibilidade e autonomia de intervenção nos locais de trabalho que apresentam 

maior risco de adoecimento, o que é percebido a partir do estudo dos dados de 

afastamento que a DTSSS/Sesmt possui. 
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7 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Pode-se concluir que os objetivos do estudo foram realizados e a partir dos 

resultados obtidos pode-se responder e verificar as hipóteses levantadas no início da 

pesquisa.  

Quanto à primeira hipótese, pode-se afirmar que a DTSSS/SESMT possui uma 

política voltada à saúde dos servidores da SMS da PMG com limitações que dizem 

respeito ao Decreto que norteia tal política, pois nele falta uma abordagem do caráter 

específico que o trabalho em saúde demanda. 

A segunda hipótese também pode ser confirmada pois o programa denominado 

“Intervenção sobre a Organização do Trabalho”, de responsabilidade da 

DTSSS/SESMT mostra ter uma atuação na prevenção dos agravos relacionados à saúde 

mental dos servidores, com limitações que dizem respeito à falta de pessoal que atenda 

toda a demanda dos servidores da PMG. 

Portanto, pode-se afirmar que a DTSSS/SESMT realiza ações na prevenção dos 

agravos relacionados à saúde mental dos servidores da SMS da PMG com limitações de 

número de pessoal e autonomia para atuar nos locais de trabalho que devem ser 

priorizados em função dos riscos de agravos à saúde mental dos servidores. 

Para que se cubram as lacunas do trabalho da DTSSS/Sesmt e para contribuir na 

perspectiva de uma efetiva política de saúde dos trabalhadores de qualidade, fazemos a 

seguintes recomendações: 

- Incentivo à formação em Saúde do Trabalhador através de cursos de Pós-

Graduação lato senso e estrito senso em parceria entre a PMG e Universidades e/ou 

mediante formação oferecida pela Rede Pública em parceria com os estados. 

- Contratação de pessoal qualificado para todas as sessões técnicas da 

DTSSS/Sesmt com vistas ao atendimento de toda a PMG. 

- Inclusão da exigência de formação específica em Saúde do Trabalhador nos 

editais de seleção de contratação de Psicólogos para atuar na DTSSS/Sesmt. 

- Definição das atribuições referentes ao cargo Psicólogo III, para que sejam 

criadas novas vagas objetivando o aumento da força de trabalho da STPO tanto na 

DTSSS/SESMT como em postos descentralizados. 
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- Criação de protocolos para a sistematização dos trabalhos desenvolvidos pela 

STPO com vistas a uma descentralização da DTSSS/Sesmt para todas as secretarias 

para que haja uma continuidade no trabalho realizado. 

- Descentralização da DTSSS/Sesmt a partir dos Postos avançados e a criação de 

um para a SMS, com uma equipe multidisciplinar e que contemple as práticas de 

prevenção à saúde mental do trabalhador. 

- Investimento nas articulações entre DTSSS/SESMT e outros setores como 

Cerest, Escola SUS, CAPS, Sindicatos com o intuito de proteção à saúde do servidor da 

saúde mais abrangente. 

- Atuação da DTSSS/SESMT a partir de análises dos dados de afastamentos e 

ação nas Secretarias onde há maior número de afastamentos por motivos de saúde 

mental. 

- Criação de página eletrônica específica da DTSSS/Sesmt e divulgação 

transparente dos dados de afastamento dos servidores da PMG. 

- Inclusão, em lei, divulgada em Diário Oficial, dos grupos que estão sendo 

realizados com a equipe da STPO bem como seus protocolos de atendimentos previstos 

no plano de ação do Decreto n°26613/09  

- Extensão dos serviços e atividades do CEREST, em articulação com a 

DTSSS/Sesmt de forma a aumentar a quantidade e a qualidade de atendimentos. 

-Supervisão Universitária com o intuito de auxiliar, formar e avaliar o trabalho 

da STPO. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como em geral não existem bancos de dados confiáveis de informações sobre os 

serviços públicos e a saúde de seus trabalhadores e existirem poucos trabalhos que 

tratem do assunto (CARNEIRO, 2006; MERLO, 2003), este estudo buscou contribuir 

para o conhecimento da atuação da DTSSS/Sesmt na perspectiva da promoção da saúde 

mental dos servidores da SMS de Guarulhos visando melhoria da qualidade de vida no 

trabalho e da assistência a eles direcionada.  

A partir da bibliografia consultada, pode-se perceber a escassez de trabalhos que 

relacionam os Sesmts com o serviço público, realidade crescente no cenário brasileiro 

visto que muitos dispositivos públicos oferecem vagas de vínculo celetista obrigando 

tais locais a constituírem Sesmts. A maioria dos trabalhos encontrados referencia que os 

Sesmts tem importância no método de coleta de dados, que geralmente oferecem os 

dados de absenteísmo, numa perspectiva meramente voltada para o controle da 

produtividade. 

Ainda não é encontrada bibliografia relevante direcionada para os Serviços 

Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho e sobre a pertinência de seu papel 

no serviço público, o que suscita atenção e demanda outras pesquisas. 

Reforça-se, neste estudo, que a DTSSS/Sesmt tem uma atuação que não se limita 

às recomendações da NR, desenvolvendo atividades que não são rotineiras, e que fogem 

das amarras da Medicina do Trabalho e da Saúde Ocupacional se aproximando das 

questões de prevenção, diagnóstico precoce, assistência e vigilância como busca o 

campo Saúde do Trabalhador (LACAZ, 2014). 

A DTSSS/Sesmt tem um trabalho que pode gerar protocolos de atendimento 

visando maior abrangência de suas atividades de “Intervenção sobre a Organização do 

Trabalho”, do “Grupo Desgaste Mental e Enfrentamento ao Sofrimento Psíquico no 

Trabalho” e do “Grupo de acidentados” a partir de postos descentralizados da 

DTSSS/Sesmt nas diversas secretarias da PMG, assim se aproximando das específicas 

realidades de cada ambiente de trabalho. 

Espera-se que, através desta investigação, o trabalho da DTSSS/Sesmt possa ser 

conhecido e que desperte interesse para que a sua proposta de ação seja discutida quer 

seja na assistência aos trabalhadores das mais diferentes realidades de trabalho no 

serviço público, quer seja na lógica da prevenção e promoção da saúde na perspectiva 
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da quebra da lógica de controle do trabalhador exercida pelos Sesmts, propiciando a 

efetiva prevenção com participação protagonista dos trabalhadores sobre a sua própria 

realidade de trabalho, como advoga o campo Saúde do Trabalhador. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

1. Projeto de pesquisa “O Serviço Especializado em Segurança e Medicina do 

Trabalho de Guarulhos e as politicas de intervenção em saúde mental do 

trabalhador”.  

2. Desenho do estudo e objetivos “Trata-se de um estudo de delineamento 

transversal, descritivo, com abordagem qualitativa cujo objetivo é Analisar o 

funcionamento do Serviço Especializado de Saúde e Medicina do Trabalho, da 

Divisão Técnica de Segurança e Saúde do Servidor (DTSSS/SESMT) visando 

apreender suas ações de assistência e prevenção voltadas para os trabalhadores 

da rede de saúde da cidade de Guarulhos”. 

3. Dos procedimentos que serão realizados, com seus propósitos, utilizará de 

análise documental, entrevistas semi-estruturadas. 

4. Relação de outros procedimentos a serem realizados como coleta de sangue por 

punção periférica da veia do antebraço, exames radiológicos: não se aplica. 

5. Descrição de desconfortos e riscos esperados dos itens 3 e 4: não se aplica.   

6. Benefícios para o participante: não há benefício direto para o participante por ser 

estudo de modelo de gestão, eventualmente será beneficiado com as mudanças 

de condições de trabalho advindas dos resultados do projeto. 

7. Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o 

paciente pode optar: não se aplica. 

8. Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimentos de eventuais 

dúvidas. A principal investigadora é Patrícia Rosin Lacintra Vechia que pode ser 

encontrada no endereço Rua Borges Lagoa, 1341, telefones (11) 5576-4876, 

ramal 1856 ou 5571-5000.  

9. É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo. 

10.  Direito de confidencialidade: as informações obtidas serão analisadas em 

conjunto com as de outros voluntários, não sendo divulgada a identificação de 

nenhum sujeito entrevistado. 

11. Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa, 

quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos 

pesquisadores. 

12. Despesas e compensações: não haverá despesas pessoais para o participante em 

qualquer fase do estudo. Também não há compensação financeira relacionada à 

sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 

orçamento da pesquisa. 

13.  Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente 

para esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou 

que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “O Serviço Especializado em 

Segurança e Medicina do Trabalho de Guarulhos e as politicas de intervenção em 

saúde mental do trabalhador” Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 

estudo, os procedimentos a serem realizados, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta 

de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar 

o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades, prejuízo ou perda de qualquer benefício que possa ter adquirido. 
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Data, ___/___/____                                          Data, ___/___/____ 

 

_____________________________               _____________________________ 

Assinatura do entrevistado/                              Assinatura da Testemunha 

Representante Legal 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido desta pessoa para a participação neste estudo. 

 

 

Data, ___/___/____   

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo  
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ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

GERENTE DA STPO 

 

 Formação 

 Cargo ocupado atualmente 

 Qual o tempo de serviço na prefeitura de Guarulhos? 

 Qual o tempo de serviço no atual cargo 

 O que levou a inserir-se no trabalho junto ao DTSSS/Sesmt e o setor de 

psicologia? 

 Como é o fluxo de atendimento da psicologia?  

 Existe encaminhamento dos peritos para a psicologia? Os casos em saúde mental 

são sempre encaminhados para vocês?  

 Qual relação com o Cerest? 

 Quais são os programas que o DTSSS/Sesmt possui e tem relação com a 

psicologia? Existem outros? Quais? 

 Existem experiências exitosas e negativas que você gostaria de compartilhar? 

 Qual o maior motivo de afastamento dos servidores da saúde? 

 Dos casos que chegam até vocês, qual o maior motivo? Você acredita que eles 

têm relação familiar, psicossocial com o trabalho? Por quê? 

 Vocês já encontraram casos de Burnout? Acha que os médicos do DTSSS/Sesmt 

estão capacitados para fazer tal diagnóstico? 

 Qual a sua percepção em relação a Saúde Mental dos Servidores da Saúde? 

 Sente que seu trabalho é reconhecido na prefeitura por parte dos gestores, dos 

servidores tanto na secretaria de saúde como na secretaria de administração? 

Porque? 

 Quais são os pontos positivos e negativos do seu trabalho? 

 

PSICÓLOGAS DA STPO 

 

 Nome 

 Qual a sua formação 

 Cargo ocupado atualmente 
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 Qual o tempo de serviço na prefeitura de Guarulhos? 

 Qual o tempo de serviço no atual cargo? 

 Qual sua trajetória na prefeitura até chegar ao Sesmt? 

 O que levou a inserir-se no trabalho junto ao Sesmt e o setor de psicologia? 

 Qual a sua função e suas atribuições na divisão?  

 O que percebe como positivo e como negativo no seu trabalho? 

 Sente que seu trabalho é reconhecido na prefeitura por parte dos gestores, dos 

servidores tanto na secretaria de saúde como na secretaria de administração? 

Porque? 

 Existem experiências exitosas e negativas que você gostaria de compartilhar? 

 Como você percebe a saúde mental dos servidores da secretaria de saúde de 

Guarulhos? 

 Dos casos que chegam até vocês, qual o maior motivo? Você acredita que eles 

tem relação familiar, psicossocial com o trabalho? Por que? 

 Vocês já encontraram casos de Burnout? Acha que os médicos do DTSSS/Sesmt 

estão capacitados para fazer tal diagnóstico? 

 Em seu trabalho quais ações buscam estratégias coletivas de enfrentamento ao 

sofrimento mental? 

 Existe algum setor de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde que o serviço 

prioriza? Se sim, quais? Porque? Se não, por que? 

 

GERENTE DA DTSSS/Sesmt 

 

 Formação 

 Cargo ocupado atualmente 

 Qual o tempo de serviço na prefeitura de Guarulhos? 

 Qual o tempo de serviço no atual cargo 

 O que levou a inserir-se no trabalho junto ao DTSSS/Sesmt? 

 Gostaria de saber mais sobre como foi sua entrada ao DTSSS/Sesmt? Sobre as 

transformações que você viu, geriu, propôs? 

 Conte um pouco sobre a história da DTSSS/Sesmt 
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 Foram contratadas pessoas para trabalhar especificamente no DTSSS/Sesmt ou 

foram deslocados de outros serviços? 

 De acordo com o DECRETO Nº 26613 que “Institui e dá publicidade à Política 

de Saúde e Segurança do Trabalhador da Prefeitura de Guarulhos.” 

 O grupo gestor foi instalado? Como foi feita a sua escolha? 

 O plano de ação foi criado? Ele existe?  

 De 2009 para cá o que de fato foi implantado? O que não foi possível 

fazer? Por que?  

 Quais são os programas do SESMT voltados à Saúde Mental do trabalhador? 

 Vocês já encontraram casos de Burnout? Acha que os médicos do Sesmt estão 

capacitados para fazer tal diagnóstico? 

 Gostaria de saber mais sobre a readaptação funcional. 

 Qual o maior motivo de afastamento entre os servidores da Saúde? 

 Qual a sua percepção em relação a Saúde Mental dos Servidores da Saúde? 

 Como é o fluxo de atendimento do Sesmt? 

 Qual a relação com o Cerest?  

 Como é a divulgação dos dados sobre saúde e segurança do trabalhador e sobre 

absenteísmo para toda a prefeitura? 

 O que são os postos avançados e onde eles foram instalados? Qual o indicador 

que fez com que eles foram criados? Existe legislação vigente para estes postos? 

 Qual a relação entre o Sesmt e a Cipa? 

 

MÉDICOS DA STMO 

 

 Nome 

 Qual a sua formação 

 Cargo ocupado atualmente 

 Qual o tempo de serviço na prefeitura de Guarulhos? 

 Qual o tempo de serviço no atual cargo? 

 Como você percebe a saúde mental dos servidores da secretaria de saúde? 

 Dos casos que chegam até vocês, qual o maior motivo? Você acredita que eles 

têm relação familiar, psicossocial com o trabalho? Por que? 
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 Vocês já encontraram casos de Burnout? Acha que os médicos do DTSSS/Sesmt 

estão capacitados para fazer tal diagnóstico? 

 Você já recebeu algum caso diagnosticado ou suspeita de Síndrome de Burnout? 

 Você acha que os médicos estão bem formados para perceber essa síndrome? 

 

PROFISSIONAIS DO Cerest 

 

 Qual seu cargo ocupado atualmente? 

 Qual sua formação? 

 Quanto tempo neste serviço e no atual cargo? 

 Como é o funcionamento do Cerest e quais são os programas que são 

desenvolvidos aqui? 

 Quais são os programas mais voltados para a saúde mental? 

 Qual a percepção da saúde mental dos servidores da secretaria da saúde de 

Guarulhos? E dos terceirizados? 

 Qual a percepção sobre os diagnósticos de Síndrome de Burnout? Acredita que 

os médicos do Sesmt estão bem formados para diagnosticar tal síndrome? 

 Existe alguma articulação entre o Cerest e a DTSSS/Sesmt? Como foi o 

encontro com as psicólogas? 

 Existe ou existirá alguma articulação com a DTSSS/Sesmt que tenha relação 

com as políticas em saúde mental dos servidores? Qual? 

 Como é o fluxo de atendimento entre o Cerest e a DTSSS/Sesmt? 

 Percebe diferenças no que diz respeito à saúde dos servidores de administração 

direta e os terceirizados? 

 O que falta no cuidado com a saúde mental para os servidores do município e 

para os terceirizados? 

 Quem cabe cuidar do cuidador da saúde? 

 Qual a ação do Cerest junto aos servidores da SMS-GRU?  

 Acha que isso é importante/factível? Se não por que?  

 Entende que o SUS, via Cerest deve atuar junto aos servidores da SMS? Se não, 

por que?  

 E junto aos servidores das OS que são uma empresa privada?  
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 Gostaria de deixar sugestões para que o cuidado em saúde mental na cidade se 

fortalecesse? 
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