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OBJETIVO: 
 
Atendimento aos servidores em processo de desadaptação no trabalho e/ou com 
problemas relacionados com a saúde física e/ou mental. Os acompanhamentos visam 
mediar os conflitos identificados na demanda. 
 
RESPONSÁVEIS 
 
 Diretor de Valorização Funcional do Servidor; 
 Gerente de Medicina e Segurança do Trabalho; 
 Psicóloga; 
 Assistente Social; 
 Médico do Trabalho; 
 Engenheiro de Segurança do Trabalho; 
 Técnico de Segurança do Trabalho; 
 Auxiliar de Enfermagem; 

  

RECURSOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
 

- Consultórios médicos; 

- Veículo; 

- Computadores e impressora; 

- Formulários internos; 

- Sistema Informatizado de Recursos Humanos 

- Materiais de escritório. 

 

BASE LEGAL 

 

DECRETO nº 107, de 25 de junho de 2013. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PRINCIPAIS 

 
São realizadas intervenções pela equipe multidisciplinar do Serviço de Atenção à Saúde 
do Servidor – SASS atendendo as demandas que poderão ser espontânea, interna ou 
através de ofício encaminhados pela chefia. Os principais motivos apresentados são:  
dificuldades laborais geradas pelo adoecimento do servidor;   instabilidade nas relações 
interpessoais; solicitações de transferência de lotação; baixo desempenho profissional e 
faltas injustificadas do servidor. As intervenções consistem em atendimentos periódicos 
individuais ao servidor; reuniões com a chefia; visitas institucionais; discussões do caso 
com a equipe multidisciplinar do SASS e emissão de relatório conclusivo. 
 
 
 
 
 



DEFINIÇÕES 

Acolhimento 
É o primeiro atendimento ao servidor para levantamento detalhado 
da demanda. 

Acompanhamento 
sociofuncional 

Trata-se de acompanhamento dos servidores que se encontram em 
conflitos institucionais instalados nos setores da Prefeitura de 
Contagem, visando melhorar a qualidade de vida no trabalho. 

Demanda É a procura ao órgão responsável a fim de solucionar sua queixa. 

Equipe 
multidisciplinar 

Equipe composta por profissionais com diferentes formações 
técnicas. 

Hipótese 
diagnóstica 

É a identificação inicial da doença. 

Junta médica 
São perícias realizadas por três médicos a fim de confrontar 
prognósticos para definição de conduta do caso. 

Lotação Setor para qual o servidor foi designado para o trabalho. 

Perícia médica 
especializada 

Investigação minuciosa realizada por profissional qualificado acerca 
do adoecimento. 

Prognóstico É a análise médica sobre a evolução da doença. 

Prontuário 
médico 

É a pasta contendo o histórico médico do servidor. 

Relações 
interpessoais 

Relacionamento entre os servidores, chefia e usuários. 

Visitas 
institucionais 

Visitas realizadas nos locais de trabalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Procedimentos 

O que Como Quem Quando 

 

Recebendo ofício, interna ou 
espontâneamente. A demanda 
é direcionada à equipe do 
SASS, que realiza a análise do 
prontuário médico, 
levantamento da situação 
funcional do servidor, contato 
com a chefia e discussão do 
caso em equipe. 

Equipe técnica do 
SASS: psicólogas,  
assistente social, 

estagiária de serviço 
social, auxiliar de 

enfermagem,  
engenheiro de 
segurança do 

trabalho,  téc. de 
segurança e  médicos 

do trabalho. 

A partir do 
surgimento 

da 
demanda. 

Acolhendo o servidor com o 
objetivo de avaliar a situação 
ocupacional, orientá-lo e, se 
necessário, encaminhá-lo a 
outros serviços e/ou 
instituições. 

Técnico de referência 
do SASS conforme 

discussão da equipe. 

Até 02 
dias após 

o 
recebiment

o da 
demanda. 

Acompanhando 
quinzenalmente o servidor em 
licença médica. Em geral o 
servidor é encaminhado para a 
rede conforme especificidade 
do caso. 

Técnico de referência 
do SASS conforme 

discussão da equipe. 

Quinzenal 
ou mensal. 

Realizando contato com 
familiares em caso de 
servidores com adoecimento 
psiquiátrico e sem o 
acompanhamento médico 
adequado. 

Técnico de referência 
do SASS conforme 

discussão da equipe. 

Após o 1º 
atendiment

o ao 
servidor. 

Solicitado perícia 
complementar nos casos em 
que é necessário confirmar ou 
refutar a hipóteses diagnóstica 
após discussão do caso com a 
equipe do SASS. 

Empresa terceirizada. Após o 1º 
atendiment

o ao 
servidor. 

Visitando o local de trabalho do 
servidor para avaliar as 
atividades, as condições de 
trabalho e as relações 
interpessoais estabelecidas no 
ambiente  de trabalho. 

Técnicos de 
referência do SASS 
conforme discussão 

da equipe. 

Quando 
necessário

, é 
realizada a 
partir do 1º 
atendiment

o ao 
servidor. 

 
Esclarecendo dúvidas, analisar 
a demanda e a evolução do 
acompanhamento 
sociofuncional. 
 

Técnicos do SASS 
conforme discussão 
da equipe, chefia 
imediata e, quando 
necessário, 
representante do 
órgão/secretaria. 

Realizada 
quando 

não ocorre 
a visita 
técnica. 

Descrevendo dos 
procedimentos e 
encaminhamentos realizados. 

Técnicos de 
referência do SASS 
conforme discussão 

da equipe. 

No 
fechament
o do caso 

Emitindo de ofício 
encaminhamento o relatório de 
conclusão do caso. 
Encaminhado ao órgão 
superior/secretaria de lotação 
do servidor. 

DIVAFS/GEMST Ao final do 
processo 

 

 

 

 

 



CUIDADOS 

 

- Sigilo profissional; 

- Ética profissional; 

- Atendimentos e reuniões em locais apropriados; 

- Levantamento criterioso dos dados do servidor; 

- Registro detalhado dos atendimentos e demais procedimentos realizados; 

- Arquivamento adequado dos dados; 

- Respeito às limitações ocasionadas pelo adoecimento do servidor; 

- Imparcialidade no processo; 

- Respeitar os prazos pré estabelecidos para cada etapa e conclusão do caso; 

-Esgotar todas as possibilidades de intervenções possíveis, respeitando as 
particularidades de cada caso; 

- Emissão de relatório mensal com registro dos procedimentos adotados. 
 


