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MFC: perspectiva 
da  pessoa com 
um todo, sempre 
num contexto

Pequenas 
ações e 
grandes 
resultados

Familiares 
servidores

Paliativos:
Aliviar 
sofrimento 
sempre

MFC: 
resolutividade

Produtividade e 
inovação são 
consequências 
de engajamento

É possível que apenas 
ao encontrarmos outra 

pessoa possamos 
contribuir com a sua 

felicidade?

Cuidados 
com a  avó



“Cuidar é mais do que um ato; é uma atitude. Portanto, mais 

do que um momento de atenção, de zelo e de desvelo. 

Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de 

responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro” 

Leonardo Boff



INTRODUÇÃO 

● Relação saúde do trabalhador X trabalho;
● Sindemia da COVID-19;
● Estudos: alta prevalência de problemas de saúde mental         crise de saúde 

pública (GOULARTE et al., 2021);
● Demandas ampliadas e sobrecarga de trabalho;

OFERTA DE ASSISTÊNCIA MULTIPROFISSIONAL        

PREVENIR O ADOECIMENTO BIOPSICOSSOCIAL 



INTRODUÇÃO 

Vestibulum congue Vestibulum congue Vestibulum congue Vestibulum congue 

DEMANDAS 
AMPLIADAS E 

SOBRECARGA DE 
TRABALHO

Comprovação da 
ALTA 

PREVALÊNCIA DE 
SAÚDE MENTAL 

por estudos*

SINDEMIA DA 
COVID-19 

SAÚDE DO SERVIDOR 
X 

TRABALHO 

*(GOULARTE et al., 2021)



A COVID-19 É UMA CRISE HUMANITÁRIA

Ou seja tem o mesmo efeito que grandes 
tragédias ambientais 

ou grandes guerras…

Temos crianças de luto! Famílias dizimadas!

O que cada um de nós pode fazer para deixar 
o ambiente e o mundo a nossa volta menos 

‘doente’, menos triste?

Você sabe o grau de 
sofrimento e os riscos dos seus 

colegas?

Você reconhece seus riscos?

Você reconhece o seu medo?

Você tem espaço de dividir 
isso com alguém?

Você, mesmo sofrendo, acha 
que consegue ouvir e olhar 

para a pessoa na sua frente?



PRIMEIRAS MEDIDAS

Setembro 2020:

Formulário aos servidores para identificar o 
perfil, interesses e abrir diálogo.

Alteração da sala da direção  para 
disponibilizar acesso ao banheiro para os 
servidores.

Inauguração do espaço Cicely Saunders

O sofrimento só é intolerável quando 
ninguém cuida

Cicely Saunders



Objetivo: sensibilizar os servidores para a 
possibilidade de acolhimento da pessoa no 
ambiente laboral (set/2020)

Objetivo: disponibilizar o banheiro 
para uso dos servidores, evitando 
exposição à chuva ou outras 
intemperies.



PÚBLICO-ALVO E OBJETIVO

PÚBLICO-ALVO

● Trabalhadores do Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul, independente do 
vínculo de trabalho (efetivo, comissionado, designação temporária, residente, estagiário) ou 
função/cargo, que estejam ativos e atuando nos serviços administrativos ou assistenciais

Aproximadamente 500 pessoas - numa área restrita.

Departamento com 8 divisões → área técnica (atualmente +-65% da pessoas com nível médio ou 
fundamental

OBJETIVO

● Implantar tecnologias leves que conforme as evidências disponíveis sejam capazes de melhorar a 
qualidade de vida do trabalhador e da trabalhadora.

● Prevenir o adoecimento biopsicossocial através da oferta de assistência multiprofissional aos 
trabalhadores do CEVS e proporção de melhores condições de trabalho



Alteração do local

Transferência da mesa da direção para uma 
sala coletiva, próxima a entrada central do 
campus.

Amplo acesso ao servidor.



INTERVENÇÃO - ações

● QUALIFICAÇÃO DA 

COMUNICAÇÃO:

1) ComunicaCEVS (jornal 

interno)



INTERVENÇÃO - ações

● QUALIFICAÇÃO DA COMUNICAÇÃO:

2) ComunicaCEVS (WhatsApp): Formação de um grupo no whatsapp 

com todos os trabalhadores do CEVS para melhor comunicação.

Objetivo do Grupo

Administrador ou Moderador constituído

Assuntos ou temática

Horário de atividade do grupo

Conduta dos Participantes



AÇÃO DE NATAL: POTE DA GRATIDÃO

Distribuição de um kit composto de:

● Frasco de vidro;
● Papéis coloridos de diferentes 

tamanhos;
● Orientações para uso.

Objetivo: proporcionar experiência de 
autorreflexão, apoio em aspectos 
emocionais e comportamentais, assim 
como o gerenciamento do estresse (KO et 
al., 2021). 



AÇÃO DE NATAL: POTE DA GRATIDÃO

Paciente:_____________________________________________

RECEITUÁRIO 

Uso externo:

Doses de Gratidão……………………………………………………....1 frasco

Tratamento de manutenção: Escrever as pílulas de gratidão pelo menos
uma vez ao dia.

Tratamento de emergência: Retirar 01 pílula, várias vezes ao dia, para
melhorar o seu bem estar.

Cuidar da saúde mental também é essencial.

Centro Estadual de Vigilância em Saúde 

Fotografia de um servidor após a retirada 
de uma pílula de gratidão.



INTERVENÇÃO

PROGRAMA DE 
SAÚDE MENTAL

CONVÊNIO
 EM 

ACADEMIA

CONVÊNIO 
PARA TERAPIA

PROGRAMA 
DE CONTROLE 

DO 
TABAGISMO

GRUPO 
DE 

CAMINHADA

GRUPO
 DE 

EMAGRECIMENTO

COMUNICA 
CEVS



INTERVENÇÃO - ações

● Grupo de Caminhada: Oferta de grupos para a realização periódica de 

caminhadas.

● Grupo de Emagrecimento: Oferta de um grupo de apoio para o 

emagrecimento, alimentação balanceada e estímulo da prática de 

atividades físicas dos trabalhadores. 



INTERVENÇÃO - ações

● Convênio em academia: Acordo de cooperação com academias ou 

professores de educação física para ofertar descontos e facilidades de 

pagamentos aos trabalhadores objetivando o incentivo das práticas de 

atividades físicas.

● Convênio para terapia: Acordo de parceria/convênio com o Instituto 

Bion - clínica de psicologia próxima ao CEVS - para ofertar descontos e 

facilidades de pagamentos para os funcionários e seus familiares. Há a 

possibilidade também, nesse acordo, da realização de atendimento em 

grupo conduzido por um psicólogo da clínica na sede do CEVS. 



INTERVENÇÃO - ações 

● Programa de Saúde Mental: Oferta de grupos de apoio com o objetivo 

de potencializar as trocas dialógicas, formar laços, compartilhar 

experiências e buscar soluções positivas e prospectivas para o coletivo. 

Poderá ser realizado diferentes tipos de dinâmicas como, por exemplo, 

palestras sobre algum tema pertinente, workshop, prática do círculo, 

filme, entre outros.

● Programa de Controle do Tabagismo: Oferta de  grupo coordenado por 

um profissional capacitado para a realização do grupo seguindo o 

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Tabagismo elaborado pelo 

Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Nacional de Câncer.
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