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INTRODUÇÃO

      O Programa Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora elaborado pelo Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Viamão (IPREV) tem como meta a
promoção de ações de bem estar, saúde e segurança dos servidores e das servidoras
em seu ambiente organizacional. O objetivo deste Programa visa a redução de situações
que provocam o adoecimento e a incapacidade laboral e os dos riscos no ambiente de
trabalho. A construção destas ações parte de um estudo realizado pelo IPREV sobre os
afastamentos por licença saúde (LS) no município. Este estudo detectou que 75% dos
servidores e das servidoras necessita de afastamento devido a saúde mental.  Deste
percentual, destacam-se o número de mulheres que exercem funções no quadro
magistério.
          Como tentativa de manter um ambiente saudável e reduzir gradativamente o
percentual de afastamentos, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Viamão (IPREV) elaborou um cronograma de ações em torno de três (03)
eixos de trabalho, partindo de dentro do Instituto a atividades em parceria com o Ente
municipal:  1º) troca da mobília do IPREV com adequação ergonômica; 2º) elaboração e
entrega de kits de prevenção ao COVID-19 e realização de testes rápidos, e por fim, 3º)
elaboração de atividades sobre saúde mental. Este documento trata-se da compilação
da apresentação e justificativa da proposta, apresentação dos dados do mapeamento e
do apresentação dos eixos de atuação, cronograma de atividades e a atividades
executadas.



APRESENTAÇÃO

      Pensar no bem estar do trabalhador e da trabalhadora e realizar ações para
promoção de atividades de saúde é fundamental para manutenção de um
ambiente agradável. Além disso, as pesquisas apontam maior eficiência nas
instituições que preocupam-se em sua gestão com a saúde e o bem estar de
seus funcionários. Na Administração Pública não seria diferente, a portaria
federal nº 1.823/2012, que instituiu a   Política Nacional de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora, marcou um novo início na gestão pública.  No
segmento previdenciário o tema é abordado pelo Pró-Gestão RPPS, dentro do
pilar de governança corporativa, onde tanto o Ente quanto o Regime Próprio de
Previdência (RPPS) promovem ações conjuntas e adotam medidas de
prevenção e promoção de s de saúde e segurança do servidor e da servidora. 
     Promover medidas de bem estar, saúde e segurança tem como objetivo a
redução dos riscos inerentes ao ambiente de trabalho e das situações que
provocam o adoecimento e a incapacidade laboral dos servidores e das
servidoras. Além disso, manter um ambiente laboral saudável e também
promover o bem estar do servidor e da servidora, humaniza a gestão do IPREV
e direta e indiretamente a saúde financeira dos recursos previdenciários.

5



Estudos preliminares e eixos de atuação
       A partir do levantamento de dados realizado para a elaboração do cálculo
atuarial, foi constatado uma média de cerca de 75 afastamentos por mês de
janeiro de 2017 a janeiro de 2020 por licença saúde. O quantitativo destes
afastamentos podem ser visualizados a partir da tabela abaixo.
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Fonte: IPREV, 2020



Prof. Séries Iniciais: 27
Auxiliar de infraestrutura: 11
Prof. Educação Infantil: 7 
Prof. Matemática: 6
Auxiliar administrativo: 4
Prof. História: 3
Merendeira: 3
Servente: 3
Vigilante: 3
Outros cargos: 24

           Para a realização deste estudo, utilizou-se a amostra de janeiro de 2020,
onde 91 servidores e servidoras encontravam-se em afastamento. Foi realizado
pelo gabinete da presidência em conjunto com a coordenação pró-gestão RPPS,
o mapeamento das lotações de afastamento bem como o motivo desses
afastamentos. Contatou-se que 75% destes afastamentos deram-se devido a
doenças psiquiátricas, como depressão, transtorno bipolar, transtorno de
ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e estresse pós-traumático.
Os demais 25% dos afastamentos correspondem especialmente a
incapacitações relacionadas a problemas ortopédicos.

FONTE: IPREV, 2020.

       Também pode ser visualizado no gráfico acima que 76% dos afastamentos,
ou seja 69 pessoas, estão lotadas na Secretaria Municipal de Educação (SME).
Desta porcentagem destacam-se as professoras como sendo a população desta
amostra a mais atingida. Segue abaixo afastamentos por cargos de maior
concentração:
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         A partir da compilação desses dados foram estabelecidos eixos de atuação
para a promoção de atividades de bem estar, saúde e segurança do servidor. O
primeiro eixo refere-se a troca da mobília do IPREV devido a inadequação
ergonômica. O segundo eixo refere-se a elaboração e entrega de kits de
prevenção ao COVID-19, além da realização de testes rápidos. Por fim, o
terceiro eixo corresponde na elaboração de atividades sobre saúde mental
devido ao grande número de afastamentos por Licença Saúde (LS).
Cronograma
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Atividades
executadas
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Atividades executadas

10

Palestra Covid (29/06/2020) - Maria Eliza Canabarro da Silva, presidenta do IPREV faz a
abertura da atividade conduzida pela Enfermeira Rita, servidora do município, que orienta
servidores do IPREV sobre a prevenção ao COVID-19.



Atividades executadas
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Compra de Equipamentos ergonômicos para o Instituto.



Atividades executadas
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Compra de Equipamentos ergonômicos para o Instituto.



Atividades executadas
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Compra de Equipamentos ergonômicos para o Instituto.



Atividades executadas
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Palestra sobre orientaçoes de saúde e pandemia + entrega de kits de proteção 



Atividades executadas
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Testagem



Atividades executadas
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Totem com álcool gel



Atividades executadas
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Totem com álcool gel




