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●  Necessidade de atender a demandas já existentes 
de servidores e membros com necessidade de 
acompanhamento em situações de adoecimento ou 
de sofrimento no trabalho que comprometem o 
desempenho e a qualidade de vida; 

● Necessidade de prevenir o estrangulamento da 
capacidade de atendimento “curativo, emergencial” 
nos Departamentos de Assistência à Saúde e Gestão 
de Pessoas.

Motivação do Projeto 

SITUAÇÃO PROBLEMA



  

Promover a qualidade de vida no trabalho, aumentar 

a motivação e elevar o nível de satisfação dos 

colaboradores do MPM, oferecendo suporte para 

resolução de situações de comprometimento do 

desempenho funcional de servidores e membros.

Motivação do Projeto 

OBJETIVOS DO PROJETO



  

● Reduzir os custos ocasionados pelo absenteísmo e presenteísmo, 
mantendo a continuidade do serviço;
● Contribuir para a melhoria do desempenho funcional;
● Aumentar a motivação e contribuir para a melhoria do clima 
organizacional;
● Subsidiar os processos de lotação, inclusão, integração, readaptação ou 
reinserção dos servidores;
● Mapear fontes geradoras de mal-estar no trabalho e construir estratégias 
de prevenção e intervenção;
● Promover saúde e prevenir doenças ligadas ao trabalho;
● Prevenir o sofrimento no trabalho, objetivando o bem-estar do servidor. 

Motivação do Projeto 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



  

Escopo do Projeto 

Integrando competências  do Comitê Gestor, DAS e 
DGP, o PAF oferece suporte multidisciplinar a membros, 
gestores, servidores e à Instituição para resolução de 
situações de comprometimento do desempenho 
funcional, por dificuldades profissionais, sociais, 
relacionais, físicas ou mentais, desencadeadas ou não 
pelo trabalho, visando às seguintes entregas: 

 ↑ saúde no trabalho, 

 ↑ qualidade do trabalho prestado e 

 ↑ qualidade de vida no ambiente de trabalho. 



  

Compete ao Comitê Gestor

Escopo do Projeto 

1. Receber a demanda e dar início ao processo de acompanhamento funcional;

2. Orientar e oferecer suporte para o servidor, para a chefia e equipe (se necessário) na 
identificação de alternativas para solução de problemas e superação das dificuldades de 
desempenho;

3. Sugerir mudança de lotação de servidores em acompanhamento funcional e oferecer 
suporte às partes envolvidas, quando necessário;

4. Acompanhar e oferecer suporte ao servidor, à chefia e à equipe (quando necessário) 
nos casos de readaptação e reinserção (com ou sem restrições de atividades) de 
servidores e em casos de reversão de aposentadoria;

5. Acompanhar e oferecer suporte ao servidor, à chefia e à equipe (quando necessário) 
nas situações que envolvam questões de saúde física, mental, psicossocial e/ou 
dependência química;

6. Manter sigilo rigoroso sobre as informações obtidas durante o processo de 
acompanhamento funcional.



  

Compete ao DGP

Escopo do Projeto 

1. Desenvolver estratégias para identificação de competências e melhor 
adequação de alocação de servidores.

2. Identificar dificuldades de desempenho registradas nas avaliações (AVD);

3. Solicitar ao DAS parecer ou relatório para subsidiar o acompanhamento 
funcional ou a alteração de lotação.



  

Compete ao DAS

Escopo do Projeto 

Emitir pareceres ou elaborar relatórios para subsidiar o acompanhamento 
funcional:
● Licenças prolongadas;
● Adoecimento no ou do trabalho;
● Readaptação;
● Aposentadoria;
● Reversão;
● Encaminhamentos;
● Etc.



  

Servidores de carreira das áreas de: 

● Saúde (DAS): 1 psicóloga e 1 técnico de 
enfermagem do trabalho;
 
● Gestão de Pessoas (DGP): 2 psicólogas e 1 
assistente social.

Recursos do Projeto 

Humanos



  

● recursos próprios (talentos), destinando 
tempo para participar do GT;

● parceria Treinamento: contratação de 
instrutoria/consultoria interna e externa para 
intervenções

● parceria Saúde: diagnósticos, laudos e 
encaminhamentos para rede conveniada.

Recursos do Projeto 
Orçamentários



  

Capacitação da equipe nas áreas de:

● Psicodinâmica do trabalho;
● Ergonomia (ergonomia da atividade);
● Qualidade de vida no trabalho;
● Saúde mental no trabalho;
● Saúde do trabalhador;
● Gerenciamento de estresse;
● Gerenciamento de conflitos;
● Gerenciamento de projetos;
● Gestão por processos;
● Gestão por competências.

Recursos do Projeto 
Outros investimentos



  

1. Mapeamento de processos;

2. Reuniões com os coletivos de trabalho 
para lançamento do programa e 

3. Rotina de atendimentos. 

Fases do Projeto 
A implantação do PAF aconteceu em 
três etapas, com duração total de 12 
meses:



  

Duração de três meses, com intensa participação da 
alta administração do MPM até aprovação do  projeto e 
o mapeamento dos 3 macroprocessos:

● acolhimento (admissão, remoção, readaptação, 
reversão, retorno de licença médica prolongada),

● aposentadoria e 
 
● sofrimento no trabalho por causas diversas.

Fases do Projeto 

1. Mapeamento de processos



  

Fases do Projeto 
2. Reuniões com os coletivos de 

trabalho para lançamento do programa

2.a. Instrução sobre a utilização do PAF: 

● Entradas: individual e em grupo, administrativa – direta e indireta, 
encaminhamento DAS ou DGP);

● Sigilo;

● Instância consultiva/educativa/terapêutica, de mediação e de 
intermediação de recursos (não deliberativa).

Duração de nove meses, com intensa participação da 
comunidade interna de servidores do MPM.



  

Fases do Projeto 

2. Reuniões com os coletivos de 
trabalho para lançamento do programa

2.b. aplicação do Inventário de Risco de Sofrimento Patogênico no 
Trabalho (IRST):

● composto por 45 questões fechadas, foi desenvolvido pelo 
Laboratório de Psicodinâmica e Clínica do Trabalho - LPCT, da 
Universidade de Brasília - UnB, com o objetivo diagnosticar os 
riscos para a saúde dos trabalhadores;

● Analisa o risco por meio de indicadores de sofrimento patogênico 
no trabalho, expressos em três dimensões: Utilidade, Indignidade e 
Reconhecimento. 



  

Fases do Projeto 

2. Reuniões com os coletivos de 
trabalho para lançamento do programa

2.c. abertura dos espaços de discussão sobre a organização do 
trabalho:

● Reuniões minuto;

● Temas específicos 
(situação problema ou 
boas práticas);

● Base teórica: 
psicodinâmica do trabalho.



  

Fases do Projeto 
2. Reuniões com os coletivos de 

trabalho para lançamento do programa
2.d. ações educativas preventivas para cada coletivo de acordo com 
as demandas geradas pelos espaços de discussão: 

● Volta às equipes com a devolutiva do inventário de risco de 
sofrimento patogênico no trabalho (equipe x instituição): reforço na 
técnica de abrir espaços de discussão (fato → o que fazer → foco no 
trabalho/viver junto)

● Oficinas para demandas específicas: gerenciamento de estresse, de 
tempo, de processos, etc.)

● Sugestões à administração (local e alta) de ações institucionais de 
enfrentamento do risco de sofrimento no trabalho. 



  

Fases do Projeto 

3. Rotina de atendimentos

Duração permanente desde o lançamento

● Ocorre de forma não sequencial na medida em que 
demandas individuais, grupais ou institucionais 
(gestores, DAS, DGP) deflagrem o processo de 
acompanhamento.



  

Indicadores quantitativos 

Monitoramento e Controle

● IRST (Inventário de Risco de Sofrimento Patogênico no Trabalho): Pré (abril/2012) 
e Pós (abril/2014) = 1 ano de intervenções;

● Absenteísmo;

● Rotatividade.



  

Monitoramento e Controle

Indicadores qualitativos 

Relatos de experiência dos grupos de discussão 
referenciando:
● ↑ Saúde;
● ↑ Percepção de QVT no MPM;
● ↑ Qualidade do trabalho prestado “no” e “pelo” MPM;
● ↑ Profissionalização do servidor do MPM;
● ↓ Estresse;
● ↓ Conflitos;
● ↓ Sobrecarga e Desorganização do trabalho (“incêndios”; 
“entrega para ontem”, etc.).



  

O processo de implantação do PAF contabilizou 50 
horas de encontros presenciais com 25 coletivos de 
trabalho, gerando relatos de experiência dos 
espaços de discussão de 270 trabalhadores de 
ambos os sexos (idade = 34,58±8,40 anos):

● 2 membros; 

● 241 servidores e 

● 27 estagiários.  

Resultados alcançados



  

Diagnóstico de Sofrimento no trabalho (IRST):

● No tratamento estatístico dos dados utilizou-se análise 
descritiva (média, desvio padrão, frequência relativa) 
para categorização dos indivíduos e grupos segundo a 
prevalência de risco de sofrimento e

● Na análise inferencial utilizou-se o Qui-quadrado para 
comparar a prevalência de risco de sofrimento no 
trabalho entre os grupos pertencentes a diferentes 
departamentos. 

Resultados alcançados



  

As médias calculadas para as três dimensões do IRST 
foram:

● Utilidade = 3,8; 
● Indignidade = 2,4 e 
● Reconhecimento = 3,7

● Estas médias classificaram os servidores do MPM 
como de Risco Ausente para o sofrimento no trabalho, 
quando analisados de forma grupal. 

Entretanto...

Resultados alcançados
Sofrimento no trabalho no MPM



  

Entretanto, a análise descritiva revelou uma prevalência de 
31,4% de indivíduos com algum nível de risco de sofrimento 
no trabalho:

● Risco Crítico = 2,9% e 
● Risco Moderado = 28,5%. 

O Teste do Qui-quadrado não apontou diferenças 
significativas entre as prevalências de risco nas comparações 
entre os diversos departamentos (p=0,210). 

Resultados alcançados
Sofrimento no trabalho no MPM



  

Na comparação entre as prevalências de risco por dimensão 
do IRST, verificou-se que a dimensão Indignidade apresentou 
maior prevalência de servidores com algum risco de 
sofrimento (41,9%).

Evidenciou-se (nos quesitos pior pontuados) que este risco de 
sofrimento está associado a fatores da organização do 
trabalho e do gerenciamento das relações interpessoais. 

Resultados alcançados
Sofrimento no trabalho por dimensão no MPM



  

A partir do diagnóstico, somado às informações e queixas 
registradas nos relatórios dos grupos de discussão, a equipe do 
PAF retornou todas as equipes para feedback e ações educativas 
preventivas focais (coaching gerencial, desenvolvimento de 
equipes, gerenciamento de estresse no trabalho, etc.), em 
atividades de 2h de duração, totalizando outras 50 horas de visitas.

Ao longo de um ano realizaram-se, ainda, diversos atendimentos a 
indivíduos e grupos com demandas psicossociais e administrativas, 
mediação de conflitos e dificuldades de relacionamento, bem como 
em situações de sofrimento no trabalho.

Resultados alcançados
Devolutivas às equipes do MPM



  

Processo não linear: desde a primeira equipe já surgem demandas para 
feedback e atendimentos. É preciso prever o impacto disto na agenda de 
implantação, pois o não atendimento no momento da tomada de consciência dos 
problemas pelas equipes implica em risco de fracasso do processo de 
acompanhamento funcional;

Como boa parte do sofrimento se relaciona com organização do trabalho e 
relações interpessoais, as intervenções por regra envolvem protagonismo ou 
apoio dos gestores das equipes, o que, sem apoio da alta administração tornaria 
as intervenções impossíveis ou limitadas (fato previsto no projeto, mas 
dificuldades e apoio constatados na prática interventiva). Ausência deste apoio 
implica em risco alto de fracasso do processo de acompanhamento funcional;

Equipe pequena sofre risco de estrangulamento da capacidade de atendimento 
das demandas (não linearidade do processo).

Lições aprendidas



  

Partes com papel fundamental para o sucesso do projeto

Lições aprendidas

● Alta administração;

● Gestores das equipes

● Parceria e relação de confiança entre Saúde e Gestão de 
Pessoas.



  

A análise do perfil de risco sofrimento patogênico no trabalho dos servidores do 
MPM revelou que:

● a instituição apresenta um Risco Ausente para este tipo de sofrimento no 
trabalho quando avaliada globalmente pela média das respostas ao IRIS; 
 
Entretanto, a elevada prevalência de servidores distribuídos pelos diversos 
departamentos com algum risco de sofrimento patogênico em relação à 
dimensão Indignidade aponta para:

● a necessidade de adoção de medidas preventivas por parte do PAF e da 
alta administração para o enfrentamento das questões da organização do 
trabalho e das relações interpessoais que possam ter impactos negativos 
sobre a saúde, o desempenho e a qualidade de vida destes indivíduos, com 
possíveis prejuízos ao cumprimento da Missão institucional.

Conclusão



  

Principais medidas preventivas sugeridas pela equipe do PAF às equipes e à  
alta administração para o enfrentamento das questões da organização do 
trabalho e das relações interpessoais com possíveis impactos negativos para 
a instituição:

● MAPEAMENTO DE PROCESSOS (apoiado nas bases teóricas da 
psicodinâmica do trabalho e da ergonomia da atividade);
● GERENCIAMENTO DE PROJETOS;
● GESTÃO POR COMPETÊNCIAS;
● PROFISSIONALIZAÇÃO DOS GESTORES;
● GERENCIAMENTO DA SAÚDE NO TRABALHO (Treinamentos: saúde no 
trabalho x estresse/doença mental, doenças metabólicas, doenças ocupacionais, 
dependências, acolhimento novo servidor (ou revertidos/readaptados), 
preparação para aposentadoria, gestão de carreira, gestão do tempo, etc.);
● 

Conclusão
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