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0 REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO,

no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto de 5 de abril de 2021, publicado no Diário Oficial

da União de 6 de abril de 2021, seção 2, página 1, considerando as previsões legais contidas:

no inciso XXII do Art. 7g da Constituição Federal de 1988;

na Lei ng 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos

civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais;

no Decreto ng 7.602, de 7 de novembro de 2011, que dispõe sobre a Política Nacional de Segurança e

Saúde no Trabalho (PNSST);

na Portaria Normativa n° 03, de 25 de março de 2013 SEGEP-MPOG, que institui as diretrizes gerais de

promoção da saúde do servidor público federal, que visam orientar os órgãos e entidades do Sistema de

Pessoal Civil da Administração Federal — SIPEC;

no Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023 do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia de São Paulo;

na Portaria ng 4.389, de 21 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a Política de Promoção à Saúde

Qualidade de Vida no Trabalho do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo.

RESOLVE:

Art. 1-9- Aprovar o Programa de Promoção à Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho no

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, na forma do Anexo.

Art. 2g Esta portaria entra em vigor em 19íde ago,s4o de 2021.

São Paulo, 19 de julho de 2021.

•

SilmaTió Batista Dos Santos

Reitor

Publicado no sitio institucional em / / tO(QL  .
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1. APRESENTAÇÃO

Ao longo dos anos, tem se observado que o cenário do ambiente de trabalho vem

sofrendo diversas modificações, tanto com relação à operacionalização das atividades como

também as relações com os trabalhadores envolvidos, passando-se de conceitos e práticas

predominantemente mecanicistas, que buscam somente o aumento da produtividade e perfeição

na realização das tarefas, para uma visão humanistica (QUEIROZ, 2014).

A remodelação da estrutura de poder e as novas formas de organização e gestão do

trabalho, tanto no setor privado quanto no público, têm origem na crise enfrentada pelo

capitalismo mundial no final da década de 1970. Tal crise foi derivada do esgotamento do

modelo de acumulação taylorista/fordista, da administração keynesiana e do Estado de bem-

estar social. Diante disso, as diferentes formas de enfrentá-la resultaram em um novo estágio

do capitalismo mundial, cujas características são a mundialização ou transnacionalização do

capital, a crescente força do capital financeiro na economia, a reorganização produtiva de bases

flexíveis e as novas formas de gestão tanto no setor público quanto no privado (HOBSBAWM,

1997).

0 serviço público brasileiro, principalmente a partir da década de 1980, iniciou a

transição de um modelo burocrático para um modelo gerencial, com a redução da intervenção

estatal e o fortalecimento de práticas vividas pela iniciativa privada, utilizando, para isso,

noções e princípios administrativos como "eficácia, produtividade, performance, competência,

empreendedorismo, qualidade total, cliente, produto, marketing, desempenho e excelência"

(RIBEIRO; MANCEBO, 2013, p. 196 apud CHANLAT, 2002).

Nessa perspectiva, há também uma mudança no conceito de saúde do servidor,

avançando de uma concepção restrita de saúde ocupacional para um conceito mais amplo de

saúde. Essa pode ser entendida como a expressão do poder do trabalhador de ter saúde e tomar

em suas mãos o controle de sua própria vida, saúde e trabalho (MINAYO-GOMEZ, 2011).

Promover saúde e qualidade de vida no trabalho passa a ser um desafio cada vez mais presente

nas instituições, relacionando-se tanto a aspectos fisicos, mentais e sociais quanto a questões

que envolvam a motivação e consequentemente a produtividade do trabalhador.

A condição de saúde é um aspecto fundamental para a qualidade de vida bem como para

a capacidade de trabalho das pessoas. Nesse sentido, as relações entre a condição de saúde e o
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trabalho têm sido investigadas por diferentes areas do conhecimento, inclusive pelo setor

público brasileiro, revelando a preocupação dos pesquisadores quanto à influência mútua entre

esses fatores (CARNEIRO, 2006; SANTOS; MARQUES, 2011).

No que tange ao ambiente laboral, a qualidade de vida no trabalho (QVT) apresenta uma

concepção abrangente e empenhada com as condições de vida, compreendendo aspectos de

bem-estar, garantia da saúde, segurança fisica, mental e social, bem como capacitação para

realizar tarefas com segurança e bom uso de energia pessoal (HIPCILITO et al., 2017). Para a

construção da QVT, é necessário que a empresa e as pessoas se percebam como um todo,

estabelecendo o bem-estar e a segurança dos trabalhadores a fim de assegurar mais

produtividade, qualidade no trabalho e satisfação na vida pessoal e familiar (AQUINO;

FERNANDES, 2013).

A QVT é um tema que vem despertando interesse entre os pesquisadores há pelo menos

cinco décadas. A construção do campo de estudo dedicado a compreender a QVT e o segmento

do desempenho organizacional relacionado ao bem-estar dos colaboradores foi estimulada pela

preocupação com a qualidade das condições de trabalho (ASFORA; DIAS, 2006;

RODRIGUES, 2009). Para Limongi-França e Rodrigues (2007), além das condições de

trabalho e o bem-estar, a QVT inclui a garantia da saúde e segurança fisica, mental e social.

Silva, Pedroso e Pilatti (2010) consideram a QVT como uma ramificação da qualidade de vida

voltada para a atuação profissional do indivíduo.

A partir de 1980, a preocupação com a produtividade associada as iniciativas voltadas

QVT foram ganhando o apreço do público, destacando-se o surgimento de inúmeros projetos

norte-americanos sobre o tema. No Brasil, alguns estudos sobre QVT foram iniciados, sendo

muito influenciados pelos modelos estrangeiros (CAMPOS et al., 2016).

A existência de QVT é fundamental para a permanência de qualquer empresa, dada a

sua importância para a produtividade e para a competitividade, visto que o capital humano

reflete tanto na quantidade quanto na qualidade de bens e serviços ofertados. Percebe-se, assim,

a relevância da integração entre pessoas, trabalho e organização, visando ao bem-estar do

trabalhador e à eficiência da organização (FERNANDES, 1996).

Quanto ao serviço público, é notória a importância da promoção da QVT, considerando-

se três aspectos: o bem-estar dos servidores, a satisfação dos usuários externos (cidadãos) e a

eficiência e eficácia dos serviços prestados pelas instituições públicas (FERREIRA; ALVES;

TOSTES, 2009; AMORIM, 2010). Nessa perspectiva, é necessária a realização de intervenções

no ambiente de trabalho a fim de amenizar as dificuldades das atividades laborais e promover

a saúde dos indivíduos (HIPÓLITO et al., 2017).



O bem-estar no trabalho é considerado um grande desafio para a saúde pública, pois

compreende a ausência de sintomas psicológicos (como ansiedade e depressão) e a percepção

das condições de trabalho positivas (como ambiente e organização, felicidade e boa qualidade

de vida no trabalho). Pesquisas vêm apontando que o apoio social e o controle de jornadas

exaustivas protegem a saúde mental, enquanto as altas demandas no trabalho e o desequilíbrio

esforço-recompensa são fatores de risco para ansiedade e depressão (SERVANT et al., 2019).

Por isso, a QVT deve ser construída com humanização do trabalho e responsabilidade

social da empresa, que envolve o entendimento das necessidades e aspirações do indivíduo,

através da reestruturação do desenho de cargos e novas formas de organizar o trabalho, aliados

a uma formação de equipes de trabalho com maior poder de autonomia e melhoria do meio

organizacional (WALTON, 1973).

Para França (1997), a estruturação da qualidade de vida no trabalho ocorre a partir do

momento em que se reconhece a empresa e as pessoas como um todo, o que denominamos de

enfoque biopsicossocial. 0 termo biopsicossocial representa o fator diferencial para a

realização de diagnóstico, campanhas, criação de serviços e implantação de projetos voltados

para a preservação e desenvolvimento das pessoas durante o trabalho na empresa.

A Portaria Normativa n° 3, de 25 de março de 2013, da Secretaria de Gestão Pública do

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEGEP-MPOG), considera que as ações de

promoção à saúde buscam a melhoria do ambiente, da instituição e do processo laboral, visando

conscientização, à responsabilidade e à autonomia dos servidores. Essas ações são associadas

às propostas governamentais de valorização da saúde por meio de bons hábitos na vida e no

trabalho (BRASIL, 2013).

Diante da relevância da saúde e qualidade de vida dos trabalhadores, conforme

apresentado, este programa busca incentivar e apoiar ações voltadas à promoção de saúde,

segurança, desenvolvimento e qualidade de vida nos câmpus e na Reitoria do Instituto Federal

de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), visando ao bem-estar de servidores e

colaboradores dentro e fora do ambiente de trabalho. Além de fortalecer as ações já existentes,

o IFSP orientará o processo de elaboração e execução de projetos (por meio de editais), bem

como oferecerá suporte e acompanhamento as ações propostas nos projetos locais e sistêmicos,

a partir das necessidades verificadas pelos campus e Reitoria, buscando o equilíbrio entre

indivíduo e instituição.

2. JUSTIFICATIVA



A promoção de ações em saúde e qualidade de vida no trabalho é justificada pela

necessidade de valorização do ser humano, em sua dimensão biopsicossocial, como

protagonista das atividades laborais e pela importância do trabalho como experiência humana

e humanizadora. Nesse sentido, o fazer humano deve ser uma experiência de crescimento,

desenvolvimento, autoconhecimento, emancipação, produção e transformação da existência, e

não o mero desempenho de um papel produtivo e reificador, determinado pela lógica

mercantilista das sociedades de consumo.

Embora as falhas estruturais da sociedade, particularmente dos modos de produção,

exijam intervenções radicais e de longo prazo, é premente identificar e sanar as distorções e os

efeitos colaterais da supervalorização do saber técnico-cientifico e da obsessão pelo

desempenho. Tais fenômenos, que caracterizam o atual mundo do trabalho, comprometem

severamente a saúde e a qualidade de vida das pessoas e, consequentemente, os resultados e a

função social de inúmeras instituições.

Ao analisar as concepções antropológicas que emergem no contexto das sociedades

capitalistas, a partir da segunda metade do século XX, o filósofo francês Gilles Lipovetsky

classifica o Homo consumericus como aquele indivíduo ávido de bem-estar material, de

satisfação completa e imediata. Além dessas exigências, esse indivíduo busca conforto

psíquico, por meio do consumo de tudo que possa promover harmonia interior,

desenvolvimento pessoal, sucesso e felicidade. Nessa empreitada, entretanto, não é rara a ilusão

de considerar o bem-estar material como fundamento da vida feliz, equivoco responsável por

escolhas profissionais malsucedidas e sentimentos de frustração, fracasso e insatisfação

existencial. Escolhe-se a profissão, muitas vezes, orientado pelo status, pela promessa de

sucesso, pelo retorno financeiro e material, pelo poder aquisitivo que o futuro profissional

poderá atingir. Ao longo da vida profissional, observa-se frequentemente que o respeito, o

reconhecimento e um ambiente aprazível valem mais do que um bom salário. E importante

destacar que o trabalho é "mediador da autoestima, o produtor do essencial da identidade

social", mas não substitui os prazeres do tempo livre e da vida relacional (LIPOVETSKY, 2007,

p. 266).

Sem aprofundamento nos aspectos psicológicos e filosóficos do conceito de felicidade,

pode-se afirmar que esse sentimento resulta da qualidade de vida e do bem-estar alcançados

pelo ser humano, inclusive por meio da atividade profissional e de muito trabalho.

Ironicamente, para muitos profissionais, as atividades laborais têm produzido o oposto de uma

vida feliz, ou seja, altos níveis de ansiedade e estresse, crise subjetiva (não se reconhecer

naquilo que faz), tédio e adoecimento físico e mental. Acredita-se na prevenção contra esse



cenário critico, no âmbito do IFSP, por meio da Política de Promoção â Saúde e Qualidade de

Vida no Trabalho (PSQVIDA).

Para analisar este contexto de saúde e qualidade de vida no IFSP, foi realizada uma

pesquisa por Polizio (2019), que contou com a participação de 914 indivíduos, amostra que

representou 21% de uma população de 4.352 servidores, trazendo questões importantes sobre

a percepção dos pesquisados quanto aos domínios: saúde, atividade física, ambiente

ocupacional e percepção da qualidade de vida. Nos resultados, verificou-se que o nível de

satisfação em Qualidade de Vida e Saúde atingiu alto índice (88,29%), mas há pontos de

atenção a serem observados, como sobrepeso (47,04%), dores relacionadas a possíveis

problemas ergonômicos, estresse e sedentarismo (77,68%), baixa frequência na prática de

atividades físicas (57,11%), trabalho sedentário (98,25%), média ou baixa satisfação com o

clima de trabalho (34,57%) e aspectos psicológicos, como sentimentos negativos (25,39%).

Entende-se que a realização pessoal e profissional de servidores e colaboradores

depende, também, de ações inter e multidisciplinares, que considerem a pluralidade de fatores

que influenciam as condições de saúde e qualidade de vida nos diferentes espaços da

experiência humana, particularmente nos ambientes de trabalho. Vários são os documentos

governamentais que apontam para a importância e necessidade de implantação de ações dessa

natureza, a saber:

- ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, que pontua os direitos dos

trabalhadores, visando à melhoria de sua condição social. Nesse artigo fica evidente a

preocupação com a remuneração, jornada e condições de trabalho, igualdade, reconhecimento

profissional e a redução dos riscos à saúde do trabalhador. Vale ressaltar que, já em seu

preâmbulo, a Constituição Federal traz termos importantes e que se relacionam, de certo modo,

com a visão ampla de saúde, como liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento,

igualdade, justiça, sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos (BRASIL, 1988).

- LEI N° 8.112, de 11 DE DEZEMBRO de 1990, que estabelece os requisitos, as

atribuições e responsabilidades dos servidores públicos e traz, em seu Art. 230, a preocupação

com o implemento de ações preventivas voltadas para a promoção da saúde do servidor

(BRASIL, 1990).

- DECRETO N° 6.833, de 29 DE ABRIL DE 2009, institui o Subsistema Integrado de

Atenção à Saúde do Servidor Público Federal (SIASS) e o Comitê Gestor de Atenção à Saúde

do Servidor, o qual tem por objetivo coordenar e integrar ações de programas de assistência A.

saúde, perícia oficial, promoção, prevenção e acompanhamento da saúde dos servidores da

administração federal direta, autárquica e fundacional, de acordo com a política de atenção



saúde e segurança do trabalho do servidor público federal, estabelecida pelo Governo. A

organização do SIASS contempla uma política sustentada a partir dos eixos: vigilância aos

ambientes e processos de trabalho e promoção à saúde, perícia em saúde e assistência médica

e odontológica (BRASIL, 2009). Tal política está fundamentada na abordagem biopsicossocial,

em informação epidemiológica, na inter-relação entre os eixos, no trabalho em equipe

multidisciplinar, no conhecimento transdisciplinar e na avaliação dos locais de trabalho em que

se considerem os ambientes e as relações de trabalho (COSTANTIN, 2018).

- PORTARIA NORMATIVA N°03 de 07 DE MAIO DE 2010 (SEGEP-MPOG), que

estabelece orientações básicas sobre a Norma Operacional de Saúde do Servidor e prioriza a

"prevenção dos riscos à saúde, a avaliação ambiental e a melhoria das condições e da

organização do processo de trabalho de modo a ampliar a autonomia e o protagonismo dos

servidores" (p. 2). Dentre as diretrizes norteadoras citadas no texto, destacam-se a

universalidade e equidade (direito de todos os servidores), a integralidade das ações, a

participação dos servidores, a transversalidade ("integrar as áreas do conhecimento sobre a

saúde do servidor no conjunto das políticas públicas") e a transdisciplinaridade ("compartilhar

saberes e práticas em busca da compreensão da complexidade humana, considerando os

múltiplos fatores que influenciam a condição de saúde dos servidores em suas relações com o

trabalho") (BRASIL, 2010, p. 4).

- DECRETO N° 7.602, de 07 DE NOVEMBRO DE 2011, que dispõe sobre a Política

Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, cujos objetivos são a "promoção da saúde e a

melhoria da qualidade de vida do trabalhador e a prevenção de acidentes e de danos à saúde

advindos, relacionados ao trabalho ou que ocorram no curso dele, por meio da eliminação ou

redução dos riscos nos ambientes de trabalho". Entre os seus princípios estão: universalidade;

prevenção; precedência das ações de promoção, proteção e prevenção sobre as de assistência,

reabilitação e reparação; diálogo social e integralidade (BRASIL, 2011, não p.).

- PORTARIA NORMATIVA N° 03, de 25 DE MARÇO DE 2013, (SEGEP-MPOG),

traz a normatização das diretrizes gerais de promoção à saúde no serviço público federal,

constituindo-se importante instrumento de gestão que integra um conjunto de ações no âmbito

da administração pública e subsidia políticas e projetos de promoção à saúde e de qualidade de

vida no trabalho, priorizando estratégias para o enfrentamento as doenças como forma de

preservar a integridade e o bem-estar dos servidores. Vale destacar, segundo essa portaria, os

objetivos de promoção à saúde do servidor público federal:



I - o estimulo A oferta de ações de educação em saúde e promoção da saúde junto aos

servidores públicos federais, em diferentes níveis de prevenção, direcionadas ao bem-

estar, A qualidade de vida e A redução da vulnerabilidade a riscos relacionados A saúde,

aos seus determinantes e condicionantes; II - propiciar aos servidores ambientes de

trabalho saudáveis, com o envolvimento destes e dos gestores no estabelecimento de

um processo de melhoria continua das condições e das relações no trabalho e da saúde,

propiciando bem-estar das pessoas inseridas no contexto laboral; Ill - a melhor

compreensão da determinação do processo saúde e doença nos servidores públicos e

o desenvolvimento de alternativas de intervenção que levem A transformação da

realidade, em direção a apropriação, pelos servidores, da dimensão humana do

trabalho; IV - a intervenção nas determinantes do processo saúde e doença e do

processo de adoecimento em seus aspectos individuais e nas relações coletivas do

ambiente de trabalho, e; V - a contribuição para a melhoria da qualidade de vida dos

servidores (BRASIL, 2013, p. 2).

Essa última portaria, em seu Art. 7°, traz premissas e princípios norteadores:

multideterminagdo da saúde; abordagem biopsicossocial; interdisciplinaridade; gestão

participativa no desenvolvimento das ações, com o "estabelecimento de espaços coletivos que

promovam a difusão de conhecimento e a reflexão critica, assegurado o direito de participação

dos servidores em todas as etapas do processo de atenção à saúde"; ambientes de trabalho

saudáveis, "em que as iniciativas de promoção da saúde do servidor público federal devem

pressupor uma concepção que não se restrinja A ausência de doença; relação entre atenção

saúde e gestão de pessoas e a humanização na atenção à saúde" (BRASIL, 2013, p. 2-3).

importante destacar que muitas dessas ações contempladas nos documentos

governamentais sobre saúde do servidor já são fomentadas e instituidas no IFSP por meio de

legislação especifica, que visa ao desenvolvimento integral do indivíduo, A valorização do

servidor e A promoção da saúde e do bem-estar.

O próprio PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL do IFSP (PDI IFSP

2019-2023) evidencia a preocupação de promover melhores condições de trabalho e qualidade

de vida aos servidores e propõe, para tanto, as seguintes ações institucionais: Programa de

Qualidade de Vida, Programa de Promoção à Saúde, Programa de Combate ao Assédio Moral

e Sexual, Programa de Respeito As questões de Gênero e das Relações Étnico-Raciais.

A preocupação com Kb-es relacionadas à saúde do servidor também fica evidenciada

nos documentos que regem o IFSP, como o ESTATUTO e o REGIMENTO GERAL, que

mencionam sua estrutura organizacional e atribuições. A RESOLUÇÃO N° 8, de 4 DE

FEVEREIRO de 2014, que alterou o Estatuto do IFSP, trouxe a competência da Pró-reitoria de

Desenvolvimento Institucional e, mais especificamente, o Regimento Geral do IFSP (2013)

determinou que a Diretoria de Gestão de Pessoas deve fomentar a saúde e a qualidade de vida

dos servidores, a partir da Coordenadoria de Assistência à Saúde do Servidor.



Esse esforço em atender As normativas federais foi ampliado com a publicação da

PORTARIA N° 4.389, de 21 DE DEZEMBRO DE 2020, que dispõe sobre a Política de

Promoção à Sande e Qualidade de Vida no Trabalho IFSP e tem como objetivo "nortear a

prática de promoção à saúde, segurança e qualidade de vida no trabalho para os servidores e

colaboradores; promover o bem-estar dentro da Instituição e incentivar o autodesenvolvimento

fora do ambiente de trabalho, considerando os diversos aspectos que compõem a integralidade

do ser humano e contribuir para a efetividade da função social da instituição" (p. 1). Entre seus

princípios norteadores, evidencia-se a valorização dos servidores, o incentivo ao

desenvolvimento pessoal e profissional e a dimensão biopsicossocial do indivíduo,

"considerando a pluralidade de fatores que influenciam as condições de saúde e qualidade de

vida dos servidores e colaboradores" (p. 2).

3. CONCEITOS

Este programa está fundamentado em conceitos amplos relacionados à saúde e

qualidade de vida. Essa visão holistica pode ser observada, por exemplo, na definição dada pela

Organização Mundial da Saúde (OMS), que destaca a interdependência e integração entre

aspectos biopsicossociais do sujeito saudável quando descreve que "saúde é um estado de

completo bem-estar fisico, mental e social e não simplesmente a ausência de doenças ou

enfermidades" e que qualidade de vida é "a percepção de um indivíduo sobre sua posição na

vida no contexto da cultura e sistemas de valores em que vive e em relação a seus objetivos,

expectativas, padrões e preocupaçeies"2, até as dimensões política e ética (ALMEIDA;

GUTIERREZ, 2010). Nesse sentido, estão reunidos conceitos e abordagens que se

complementam a fim de tornar mais completas as definições dos termos utilizados.

A saúde fisica contempla o bom funcionamento fisiológico do corpo, a partir de

aspectos como nutrição, prática de atividades fisicas, descanso, controle de doenças, hábitos

saudáveis, entre outros. Quanto à saúde mental, a OMS a define como "um estado de bem-estar

no qual cada indivíduo identifica suas próprias habilidades, consegue lidar com frustrações e

estresses cotidianos, trabalha de forma produtiva e traz contribuições para sua comunidade".3

A Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), também considera que as

condições em que uma pessoa vive e trabalha são determinantes sociais da saúde. A ocorrência

(WHO, 1998, p. 10, tradução nossa).
2(Ibidem, p. 28, tradução nossa).
3(Idem, 2018, não p., tradução nossa).



de problemas de saúde e riscos à população são propiciados por fatores sociais, econômicos,

culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais, tais como, moradia, alimentação,

escolaridade, saneamento básico, atividade fisica, renda, mobilidade, lazer, emprego e acesso a

bens e serviços essenciais (BRASIL, 1990; WHO, 1998). Ainda que descritos separadamente,

os aspectos fisicos, mentais e sociais são indissociáveis para a manutenção da saúde integral.

A partir da visão de Araújo (2014), a relação entre saúde e trabalho se dá no campo

social, dada a definição de trabalho como a relação entre homem e natureza, com objetivo de

transformá-la. É a partir do trabalho também que o homem interage socialmente e constrói a

sociedade em que vive.

0 trabalho se reveste de grande importância na vida do indivíduo, de sua família e da

sociedade de forma geral. É fonte de renda e de realização pessoal, mas dependendo da

característica de determinada atividade e da forma e das condições em que é realizada, pode ser

também fonte de adoecimento.

Além da importante preocupação com os diversos riscos ocupacionais aos quais os

trabalhadores podem estar expostos (sejam eles fisicos, químicos, biológicos, ergonômicos,

mentais ou até mesmo acidentes), a concepção de Saúde' do Trabalhador, de acordo com Lacaz

(2007, p. 760), "busca resgatar o lado humano do trabalho e sua capacidade protetora de agravos

saúde dos trabalhadores, tais como mal-estares, incômodos, desgastes, para além dos

acidentes e doenças".

Neste sentido, a Lei Orgânica da Sande, no artigo 6°, inciso 3°, conceitua Saúde do

Trabalhador como sendo:

o conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância
epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos
trabalhadores, assim corno visa A recuperação e reabilitação da saúde dos
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho"
(BRASIL, 1990).

Segundo a OMS (2010), um ambiente de trabalho é considerado saudável quando

gestores e trabalhadores cooperam para a utilização de um processo continuo de melhoria

quanto à proteção e promoção da segurança, saúde e bem-estar de todos os envolvidos.

A partir da Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em

1986, ficou entendido que Promoção à Saúde seria um processo em que a comunidade é

capacitada de forma a participar ativamente na melhoria de sua qualidade de vida e saúde e no

inonitoramento desse processo, deixando de ser uma responsabilidade exclusiva dos setores de

saúde e seguindo para um bem-estar global. 0 bem-estar fisico, mental e social só poderá ser



alcançado se indivíduos e grupos souberem reconhecer suas aspirações, atender a necessidades

e transformar positivamente o meio ambiente (BRASIL, 2002).

Atualmente a qualidade de vida tem sido discutida de forma ampla, já que a necessidade

de melhores condições de vida é uma busca frenética na existência do ser humano

contemporâneo. Nesse contexto, cada vez mais, as ações de atenção à saúde se tornam

imprescindíveis para a busca do bem-estar no ambiente organizacional, bem como a prevenção

de locais nocivos a saúde do trabalhador.

0 bem-estar, a partir da Portaria n° 4.389, de 21 de dezembro de 2020, que dispõe sobre

a Política de Promoção à Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho do IFSP, é conceituado como:

V - Bem-estar: refere-se A satisfação do indivíduo em diversos aspectos intrínsecos
(saúde fisica, mental, psicológica, espiritual) e extrínsecos (fmanceiro, segurança,
social), sendo subjetiva sua percepção e avaliação. No trabalho, o bem-estar do sujeito
pode ser definido a partir de sua satisfação e envolvimento com as atividades
desempenhadas, bem como pelo comprometimento reciproco entre trabalhador e
organização, buscando o êxito institucional (p. 2).

Para satisfazer tais necessidades, faz-se necessária a identificação das demandas e a

intervenção nos processos diagnosticados, visando à promoção da saúde, do bem-estar, bem

como de ambientes de trabalhos saudáveis para o servidor.

4. OBJETIVOS

Nesta seção serão descritos os objetivos deste Programa, sendo divididos em Geral e

Específicos.

4.1. GERAL

Fomentar, no âmbito do IFSP, ações e projetos que promovam a saúde, a segurança e a

qualidade de vida, viabilizando um ambiente organizacional favorável e valorizando o bem-

estar e o desenvolvimento de servidores e colaboradores.

4.2. ESPECÍFICOS

• Analisar estudos realizados no IFSP quanto as percepções e autoandlise dos servidores

em relação as questões de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho;



• Fortalecer as ações já existentes e identificar novas demandas sobre Saúde e Qualidade

de Vida no Trabalho nos campus e na Reitoria;

• Sensibilizar servidores e colaboradores quanto A importância de ações e projetos que

promovam a saúde, o bem-estar, a segurança, a formação e a qualidade de vida no ambiente de

trabalho;

• Elaborar e lançar editais que fomentem os projetos locais e sistêmicos propostos pelos

campus e Reitoria a partir dos eixos descritos no Programa;

• Promover projetos e ações sistêmicas elaborados pela Pró-reitoria de Planejamento e

Desenvolvimento Institucional nos eixos descritos no Programa;

• Oferecer espaço para sugestões e discussões sobre os temas relacionados ao programa

e as necessidades locais e sistêmicas;

• Incentivar pesquisas sobre Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho;

• Acompanhar e dar suporte aos projetos aprovados nos editais;

• Levantar dados e informações, a partir dos resultados apresentados nos projetos

aplicados, para a realização de estudos visando ao aprimoramento do processo e orientando a

condução do Programa.

META

A meta configura-se na implementação do programa entre o segundo semestre de 2021

e o segundo semestre de 2022, a partir de projetos e ações locais e sistêmicas, nos campus e na

Reitoria, referentes a Promoção de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho.

6. IMPACTOS

Os impactos esperados são:

• Viabilização de um estilo de vida mais saudável e de qualidade aos servidores e

colaboradores, dentro e fora do trabalho;

• Desenvolvimento de ambientes de trabalho com cada vez mais segurança e adaptados

As necessidades de servidores e colaboradores.

• Clima organizacional agradável e favorável ao trabalho e a convivência;

• Estimulo ao autodesenvolvimento, à autonomia, à participação e ao conhecimento;

• Redução nos indices de absenteísmo e presenteismo de servidores e colaboradores;



* Aumento na produtividade e eficiência no trabalho, bem como otimização do tempo e

do uso dos recursos disponíveis;

• Melhora nas condições de saúde biopsicossocial, na satisfação, na motivação e no bem-

estar de servidores e colaboradores.

7. METODOLOGIA

A operacionalização deste Programa será realizada a partir de projetos de

Promoção da Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho. Estes tell() caráter de intervenção,

ou seja, deverão ser desenvolvidos a partir da identificação de uma necessidade do

público-alvo e assumindo a intenção de transformar essa realidade.

7.1 PROJETOS E EIXOS

Os projetos poderão ser de dois tipos:

• Projetos Sistêmicos: elaborados para servidores de todas as unidades organizacionais

do 1FSP, embasados em temas amplos relacionados á saúde, qualidade de vida no trabalho e

desenvolvimento de servidores. As ações desses projetos deverão ser promo vidas

preferencialmente de forma remota, e quando presenciais, priorizarão as reuniões em polos

regional s, facilitando a participação dos sei-vidores. Serdo desenvolvidos principalmente pelos

setores da Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, Institucional, com aprovação direta

do Pró-reitor, mas também poderão ser propostos pelos câmpus/Reitoria em editais.

lb Projetos Locais: desenvolvidos para servidores de um determinado câmpus/Reitoria,

adotando temas mais específicos e, preferencialmente, relacionados a diagnósticos previamente

realizados, priorizando a promoção e prevenção em saúde, a qualidade de vida no trabalho e

desenvolvimento de pessoal.

Os projetos deverão ser enquadrados em, pelo menos, um dos quatro eixos do Programa,

conforme quadro abaixo:

EIXOS EXEMPLOS DE AÇÕES

Sande integral
Saúde fisica: saúde do homem e da mulher, saúde bucal, saúde oftalmológica, gestão
integrada de doenças crônicas e fatores de risco, exames admissionais e periódicos, ginástica
labora!, caminhadas, entre outros.



EIXOS EXEMPLOS DE AÇÕES

Saúde mental: autocuidado e autoestima, desenvolvimento pessoal e bem-estar emocional,
lazer, hobbies, esportes, jogos, meditação, relaxamento, controle do estresse, entre outros.

Saúde social: acolhimento aos ingressantes e reingressantes (após afastamentos longos,
reintegração, readaptação, remoção, redistribuição etc.); eventos para socialização e
sensibilização, campanhas solidárias, apoio A prática de atividades coletivas (família,
amigos, grupos), entre outros.

Estilo de Vida
praticas corporais; atividades fisicas e esportivas; alimentação saudável; combate a hábitos
nocivos como etilismo, tabagismo e consumo de drogas; comportamento preventivo, entre
outros.

Desenvolvimento

pessoal

capacitação para mediação de conflitos; desenvolvimento de habilidades sociais e do
trabalho; valorização da diversidade humana; prevenção da violência e estimulo A cultura de
paz; envelhecimento ativo, preparação para a aposentadoria e qualidade de vida Os-
aposentadoria; inclusão, adaptação e bem-estar de pessoas com deficiências; transformação
digital; saúde financeira; educação para a vida, entre outros.

Politica
Organizacional

integração e valorização do servidor; adequação de espaços para trabalho, refeição, lazer,
descanso, atividade fisica; melhoria das condições de trabalho; prevenção de acidentes e
doenças do trabalho; aprimoramento da cultura organizacional, entre outros.

7.2 SUBMISSÃO DOS PROJETOS LOCAIS E SISTÊMICOS

submissão dos projetos se dará por meio de editais, lançados pela Pró-reitoria de

Planejamento e Desenvolvimento Institucional.

0 Programa prevê que os editais poderão ou não oferecer subsidio aos projetos, de

acordo corna disponibilidade orçamentária. Os projetos que participarem dos editais sem a

necessidade de recursos financeiros ou com financiamento próprio (campus) passarão por

análise e validação. Já aqueles que concorrerem ao edital com custeio passarão por análise,

validação e classificação de acordo com critérios e disposição dos valores.

Os campus poderão apresentar projetos sistêmicos ou locais, devendo participar de

processo de seleção via Edital (com ou sem recurso financeiro), que sera coordenado pelos

setores de saúde da Reitoria e/ou comissão, podendo ser apresentados como:

• Projeto anual, com período de execução médio de 9,(nove) meses; ou

• Projeto semestral, com período de execução médio de 4 (quatro) meses.

Deverá ser indicado um coordenador responsável pelo projeto, sendo ele servidor ativo

em exercício no ampus proponente.

Os projetos devem ter a seguinte estrutura:



identificação: titulo do projeto, local em que sera' implementado, data da elaboração,

duração do projeto, nome do coordenador e da equipe responsável pelo projeto.

2. Apresentação: caracterização sucinta de problema ou necessidade e descrição de como foi

realizado o diagnóstico (observação no cotidiano, entrevista com gestores, pesquisa com

servidores e colaboradores, entre outras possibilidades).

3. Justificativa: descrição sucinta da relevância e pertinência do projeto, como resposta ao

problema ou necessidade detectada.

4. Objetivo geral: especificação do que se pretende atingir com a intervenção proposta.

5. Objetivos específicos: resultados das atividades ou ações do projeto para alcance do

objetivo geral. Tres itens são suficientes.

6. Meta(s): indicação dos resultados qualitativos e/ou quantitativos esperados, de modo a

permitir a verificação de seu cumprimento.

7. Público-alvo: caracterização do público, como gênero, idade, cargo, nível de escolaridade,

entre outros itens.

8. Metodologia: explicação das técnicas utilizadas e de como o projeto sera desenvolvido por,

meio de ações, atividades, procedimentos e meios de realização.

9. Equipe profissional: descrever os profissionais que participarão da execução do projeto,

indicando suas atribuições.

10. Recursos: apresentar os recursos necessários para o desenvolvimento das ações do projeto

(estrutura, espaço, materiais, entre outros).

11. Cronograma de execução: datas previstas para inicio e termino das fases do projeto.

12. Monitoramento e avaliação: indicar os mecanismos de acompanhamento e avaliação de

resultados do projeto.

7.3 PÚBLICO-ALVO

Os projetos deverão ter como público-alvo servidores e colaboradores, conforme descrito

no Art. 3° da Portaria n° 4.389, de 21 de dezembro de 2020, do IFSP.



7,4 APROVAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS PROJETOS

A análise dos projetos será realizada por, no mínimo, dois profissionais com formação

na área da saúde, sendo eles dos setores de saúde da Reitoria ou membros de comissão

instituída, visando A. validação e A. orientação para correções/alterações ou invalidação.

Para a validação dos projetos sem subsidio, será necessário o atendimento ao disposto

na Política, no Programa e em edital. Quanto à classificação de projetos contemplados com

recursos, acrescentar-se-ão outros critérios e pontuações, que serão definidos em cada edital.

7.5 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO

Participarão da execução do Programa:

• Comissão: é responsável pela elaboração e lançamento do edital; orientação, análise e

validação dos projetos; classificação de projetos contemplados com custeio; recepção dos

relatórios finais; compilação de resultados para a realização de pesquisas, relatórios gerenciais

e acompanhamento da eficiência e eficácia do Programa.

* Coordenação de Saúde do Servidor — CSS, Coordenadoria de Atenção à Saúde de

Pessoal — CASP, Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoal — CDP e Coordenadoria de

Formação de Pessoal -- CFOR: caso não seja instituída comissão, são responsáveis pela

elaboração e lançamento do edital; orientação, análise e validação dos projetos; classificação

de projetos contemplados com custeio; recepção dos relatórios finais; compilação de resultados

para a realização de pesquisas, relatórios gereneiais e acompanhamento da eficiência e eficácia •

do Programa.

• Diretoria Adjunta de Desenvolvimento de Pessoal — DADP: atua apoiando e

promovendo capacitações das Coordenadorias de Gestd.o. de Pessoas dos campus na di-ea de

Promoção à Saúde, Qualidade de Vida no Trabalho e Desenvolvimento de Pessoal, bem como

ações sistêmicas nos eixos do Programa e articulação com parceiros, realizando pesquisas e

elaborando relatórios gerenciais para verificação de resultados do Programa; acompanhando as

alterações na legislação referentes aos ternas abordados neste programa, para adequação

documental e procedimental.

• Diretoria de Gestão de Pessoas — DGP: assessora a Diretoria Adjunta de•

Desenvolvimento de Pessoal e a Pro-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

em suas atribuições.



• Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional — PRD: disponibiliza

recursos de sua pasta para fomentar o Programa, quando possível; busca articulação com setores

internos e parceiros externos para angariar investimentos e promover ações e projetos

sistêmicos.

• Gestão do Campus: são atribuidas as Diretorias Gerais, Diretorias Adjuntas e

Coordenadorias de Gestão de Pessoas as funções de incentivo, apoio e fomento (estrutural,

material, financeiro) de projetos; ampla divulgação de ações locais e sistêmicas; busca de

parcerias, sempre orientadas pelos eixos temáticos dispostos neste Programa;

• Servidores e colaboradores: para alcançar os resultados pretendidos com os projetos e o

Programa, é fundamental realizar pesquisas sobre a perspectiva dos servidores e colaboradores

referentes aos temas propostos, inclui-los nas discussões e abrir espaço para sugestões acerca

dos projetos que sera() desenvolvidos, buscando a melhor adequação aos anseios, expectativas

e necessidades dessa comunidade.

• Coordenadores e equipes dos projetos: condução do projeto local ou sistêmico, seguindo

as instruções e prazos estabelecidos nos editais, pautados pelo Programa e pela Política de

Promoção à Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho do IFSP.

7.6 ,AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A avaliação 6 um processo que devera acompanhar todo o percurso do projeto. O

coordenador e a equipe encarregados da execução projeto deverão realizar a avaliação

bimestral do progresso das ações, considerando a proriosta e o cronograma apresentados no

projeto, gerando relatórios parciais. Após a vigência do projeto, deverá ser elaborado também

o relatório final. Todos os documentos serão encaminhados ao final do processo, conforme -

disposto no edital. Sugere-se que os projetos e seus resultados sejam divulgados aos gestores e

comunidade interna do campus, visando à transparência, ao reconhecimento e ao estimulo

participação, bem como em eventos científicos dentro e fora do IFSP.

Os relatórios serão analisados e avaliados por comissão ou setores da DADP, para a

verificação do cumprimento dos objetivos e metas informados nos projetos, bem como

oferecer orientações e sugestões, visando à melhoria da proposta e sua execução, quando

decidido pela sua continuidade.



7,7 DURAÇÃO E RENOVAÇÃO DOS PROJETOS

Os projetos poderão ser anuais, com tempo de execução médio de 9 (nove) meses, ou

semestrais, com tempo de execução médio de 4 (quatro) meses.

Haverá a possibilidade de renovação de projeto ou ação por igual período, se houver

interesse da comunidade envolvida, do campus e da Administração, sendo necessária nova

validação. Porém, os projetos aprovados com subsidio não tell() garantia de renovação dos

recursos financeiros, podendo o campus concorrer em novo edital, custear com recursos

próprios ou realizá-lo sem custos, se possível. Os editais com financiamento priorizarão os

campus não contemplados em seleções anteriores. A renovação de projetos ficará

condicionada a disponibilidade orçamentária.

Sugere-se que cada campus com projeto validado mantenha um aluno orientado em

formação na area relacionada ao projeto, para que o estudante se aproprie de novos

conhecimentos e forneça suporte a execução das ações.

7.8 FINANCIAMENTO

0 Programa prevê a elaboração de editais destinados aos campus e Reitoria, para

projetos com e sem a necessidade de recurso financeiro, sejam eles com enfoque local ou -

sistêmico. Os editais com financiamento seta° lançados quando houver disponibilidade

orçamentaria da Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, priorizando

projeto com melhor custo-beneficio, considerando a relação entre o percentual de servidores e

colaboradores a serem beneficiados, o valor a ser empregado e o interesse da administração.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os projetos e ações em andamento deverão ser progressivamente readequados aos

preceitos da Política e do Programa de Promoção a Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho no

IFSP, após a publicação deste Programa.

Os campus e Reitoria deverão encaminhar semestralmente ou anualmente, conforme

solicitação, à DADP ou setor indicado por esta, relatório informando todas as ações, projetos e

eventos que se enquadrarem nos eixos deste Programa, incluindo:

• os projetos validados e executados via editais;



as ações esporádicas e de oportunidade que tenham ocorrido fora do prazo do edital,

justificando a excepcionalidade;

• as ações internas não destinadas a servidores e colaboradores, mas em que tenha

ocorrido a participação deles;

• os eventos promovidos externamente ao IFSP em que servidores e colaboradores

tenham participado a partir do incentivo do cdmpus/Reitoria.
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