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Prezados leitores,
O presente trabalho foi elaborado pela Equipe 
da Gerência de Gestão do Acompanhamento 
Sociofuncional - GGASF / DIEP, com muita 
dedicação, visando apresentar as Frentes de 
Trabalho da GGASF, bem como a descrição 
dos fluxos relativos a elas.

Acompanhamento Sociofuncional; Projeto de 
Acolhimento Psicológico; Rodas de Conversa;
Readaptação Funcional; Episódios de 
Violência; Movimenta PBH/SUS.

Equipe GGASF
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Oi Ferdinando,
tudo bem?

Você já conhece a
GGASF?

Joia, Ted!
Não conheço,

o que é?

GGASF

3

EPISÓDIO 01: APRESENTAÇÃO DA GGASF
Personagens: Ted (mascote GGASF), Ferdinando e João (servidores)

EPISÓDIO 1: APRESENTAÇÃO DA GGASF
Personagens: Ted (mascote GGASF), Ferdinando e João (servidores)
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É a Gerência de Acompanhamento Sociofuncional e da Saúde,
onde é feito o Acompanhamento Sociofuncional, o
Acolhimento Psicológico e a promoção da saúde de nós,
trabalhadores da SMSA.

E como é esse
acompanhamento?

GGASF
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.APRESENTAÇÃO DA GGASF
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 João se aproxima ...

Sobre o que vocês
estão falando?

Também quero saber!

GGASF

O Ted está me falando
sobre a mais nova

Gerência da DIEP, a GGASF.

5

.APRESENTAÇÃO DA GGASF
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O Acompanhamento Sociofuncional (ASF) é destinado aos agentes públicos da Rede SUS-BH,
que apresentam instabilidade no trabalho, em decorrência de conflitos, problemas de
adaptação, inadequações disciplinares e adoecimentos físicos ou psíquicos adquiridos ou
agravados no contexto laboral.

Quem precisar, pode efetuar sua solicitação de atendimento por meio do formulário
eletrônico, de acordo com a sua lotação de trabalho.

https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/acompanhamento-sociofuncional
 

GGASF

6

.APRESENTAÇÃO DA GGASF

https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/acompanhamento-sociofuncionalhttps://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/acompanhamento-sociofuncional
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Por exemplo, se um de nós estiver adoecido, vulnerável, sofrer algum tipo de violência ou assédio, temos
o Acompanhamento Sociofuncional.

Caso não seja uma questão de trabalho, temos o Projeto de Acolhimento Psicológico, com atendimento
virtual, feito por psicólogos capacitados.

Quem tiver interesse deve preencher o formulário na página da PBH, e aguardar contato para
agendamento:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXe9AWhTygWvtclOBNvzHsVkfjeLbkKGk1QxcduxvvC8BBDQ/vie
wform

GGASF
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..APRESENTAÇÃO DA GGASF

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXe9AWhTygWvtclOBNvzHsVkfjeLbkKGk1QxcduxvvC8BBDQ/viewform
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Oi Ted! Como
vai?

Tudo bem Lola, e
você?

Estava conversando com o Ferdinando e
ele me falou sobre a GGASF.

 
Você sabe se há algum espaço para nós,
como Referências Técnicas, trocarmos
ideias, experiências e conhecimento?

GGASF
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EPISÓDIO 02: RODAS DE CONVERSA
Personagens: Ted (mascote GGASF) e Lola (Referência Técnica)

EPISÓDIO 2: RODAS DE CONVERSA
Personagens: Ted (mascote GGASF) e Lola (Referência Técnica)
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Tem sim! As Rodas de Conversa.
Elas acontecem de forma virtual, todas as últimas quartas-
feiras do mês, de 9h às 10h e 30.

É um espaço onde pensamos e construímos sobre nosso
trabalho, de maneira democrática e coletiva.
Os temas são escolhidos pelos participantes e são sempre
variados.

E como faço
para

participar?

GGASF
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RODAS DE CONVERSA
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A GGASF envia o convite todo mês, à sua
GERGETR, para que as RTs participem e depois
multipliquem o conteúdo no Território, por meio
dos gestores imediatos, que levarão as
informações para os agentes públicos.

GGASF
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...........................RODAS DE CONVERSA
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Alô Cadu, acredita que hoje cheguei
mais cedo e encontrei a porta do Centro

de Saúde arrombada?
E tinham levado dois computadores e a

TV da recepção.
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EPISÓDIO 03: FLUXO DE ABORDAGEM DE EPISÓDIO DE
VIOLÊNCIA EXTERNA - ARROMBAMENTO

Personagens: Cadu (Gerente), e Vino (Auxiliar de Enfermagem)

EPISÓDIO 3: FLUXO DE ABORDAGEM DE EPISÓDIO DE 
VIOLÊNCIA EXTERNA - ARROMBAMENTO

Personagens: Cadu (Gerente), e Vino (Auxiliar de Enfermagem)
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Nossa!!! E o que você
fez?

Eu entrei e vi que não tinha
ninguém.
 
Porém, tropecei no fio solto
e virei meu pé. Estou com
muita dor. 

.FLUXO DE ABORDAGEM DE EPISÓDIO DE VIOLÊNCIA EXTERNA -
ARROMBAMENTO
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Você fez errado, Vino! Não poderia ter
entrado, tinha que ter me comunicado
antes de entrar, e eu chamaria a PM

para fazer o registro do BO.
Mas, como está seu pé, consegue

andar?

Não! Não dá para
por o pé no chão.

.FLUXO DE ABORDAGEM DE EPISÓDIO DE VIOLÊNCIA EXTERNA -
ARROMBAMENTO
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Oriento você a procurar um médico para avaliar seu pé. Me dê notícias!
Mas, caso você precise de afastamento médico por mais de 03 dias, não esqueça de
agendar a perícia no prazo de 48h.

Após passar pela perícia, você terá acesso ao resultado, no mesmo dia, depois das 21h, no
site da PBH.

Compartilhe comigo para que eu possa me organizar, caso você precise se manter
licenciado.

Vou registrar o episódio de violência / arrombamento no Formulário da PBH.
Isso contribui para criar estratégias de enfrentamento, e assim melhorar a questão da
violência no Território.

https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/violencia-no-
trabalho

.FLUXO DE ABORDAGEM DE EPISÓDIO DE VIOLÊNCIA EXTERNA -
ARROMBAMENTO

https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/violencia-notrabalho
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Oi Ted, você não
imagina o que acabou

de me acontecer.
Nossa! Por que

você está
chorando?

Ai, Ted, acabei de
tomar um soco no

braço.

Um usuário do
posto, o seu João.

E que
providências
você tomou?

E quem fez isso
com você?

GGASF
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...
EPISÓDIO 04: FLUXO DE ABORDAGEM DE EPISÓDIO DE VIOLÊNCIA

COM RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA DE FUNCIONÁRIOS OU USUÁRIOS
Personagens: Ted (Mascote) e Kaká (Técnica de Enfermagem)

EPISÓDIO 4: FLUXO DE ABORDAGEM DE EPISÓDIO 
DE VIOLÊNCIA COM RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA 

DE FUNCIONÁRIOS OU USUÁRIOS
Personagens: Ted (Mascote) e Kaká (Técnica de Enfermagem)
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Eu falei com a Bia, minha gerente, e ela me
perguntou se eu achava que corria risco em
permanecer aqui no Posto.
 
Falei que achava que sim, porque o seu João
ameaçou voltar e me esperar na saída do
trabalho.
 
Ela ficou de fazer uma reunião e pedir a uma RT
do Distrito para vir aqui acompanhar o caso.

Sim, minha gerente chamou imediatamente a GM, que
fez o BI e acionou a PMMG, que registrou o BO. E eu
logo fiz o registro do episódio de violência no link.

https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-
pessoas/violencia-no-trabalho

Que bom! Porque isso
é fundamental para a

construção de
estratégias de
enfrentamento.

GGASF

Sua gerente chamou
a Guarda Municipal
ou Polícia Militar?

.FLUXO DE ABORDAGEM DE EPISÓDIO DE VIOLÊNCIA COM RISCO A
INTEGRIDADE FÍSICA DE FUNCIONÁRIOS OU USUÁRIOS

https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-depessoas/violencia-no-trabalho
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Guto, Guto!!!
O que foi
Lana???

Estávamos falando sobre
fazer self e de repente
ele disse que queria me

mostrar uma que ele fez.

Estava no meu
horário de almoço e

aquele rapaz da
portaria, o Toninho,

me assediou!
Como assim? O

que ele fez?

Sim, e aí?

Daí ele me mostrou
uma foto dele nu, e
me perguntou se eu
não gostaria de ver

pessoalmente. E o que
você fez?

17

.
EPISÓDIO 05: FLUXO DE ABORDAGEM DE EPISÓDIO DE VIOLÊNCIA

ASSÉDIO SEXUAL
Personagens: Guto (Gerente do C.S.) e Lana (Administrativo)

EPISÓDIO 5: FLUXO DE ABORDAGEM DE 
EPISÓDIO DE VIOLÊNCIA ASSÉDIO SEXUAL
Personagens: Guto (Gerente do C.S.) e Lana (Administrativo)
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Mas o Toninho é nosso
colega de trabalho,

vamos denunciá-lo? Ele
não pode perder seu
emprego por isso?

Saí muito sem graça
e assustada com o
comportamento dele,
e vim aqui te contar.

Lana, isso é assédio
sexual, providências
precisam ser tomadas
porque trata-se de um
crime.

Temos que denunciar para que ele
responda pelo que fez, e para que não
faça isso com mais ninguém. E sim, ele

corre o risco de perder o emprego.

Mas se ele souber que eu falei com
você, tenho medo! O Toninho é casado,

pai de família.
Não, não, Guto, acho melhor deixar
isso pra lá, talvez ele estivesse só

brincando.
18

.FLUXO DE ABORDAGEM DE EPISÓDIO DE VIOLÊNCIA ASSÉDIO SEXUAL
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Lana, o que o Toninho fez é crime e você não pode se responsabilizar
pelos atos dele. Além de crime, é um comportamento inaceitável para
o ambiente de trabalho. Não podemos naturalizar esse tipo de ato.
Vamos registrar o Formulário de Episódio de Violência na página da
PBH e fazer um BO.
E, se você achar necessário, eu ainda posso te encaminhar para o
Acompanhamento Sociofuncional, na GGASF.

Aproveitando que todas as ações administrativas foram
formalizadas, por se tratar de um crime, encaminharei o caso à CTGM
(SUCOR), para que eles avaliem a abertura de uma sindicância dos
fatos.
E-mail: sucor@pbh.gov.br
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.FLUXO DE ABORDAGEM DE EPISÓDIO DE VIOLÊNCIA ASSÉDIO SEXUAL

sucor@pbh.gov.br


21

GERGETR Timóteo, boa
tarde, Izabel.

Olá, Izabel. É Anderson, Gerente da
UPA-Serenata. Gostaria de relatar
um problema. Estou até me
sentindo mal, pois fui muito
agredido verbalmente por um
profissional que trabalha aqui.

20

EPISÓDIO 06: EPISÓDIO DE VIOLÊNCIA - ASSÉDIO MORAL
(SERVIDOR PARA GERENTE) ABERTURA DE PAD

Personagens: Ted (Mascote GGASF), Izabel (Referência Técnica) e Anderson (Gerente)

EPISÓDIO 6: EPISÓDIO DE VIOLÊNCIA - ASSÉDIO MORAL 
(SERVIDOR PARA GERENTE) ABERTURA DE PAD

Personagens: Ted (Mascote GGASF), Izabel (Referência Técnica)
e Anderson (Gerente)
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Mas o que
aconteceu?

Recebo muita reclamação dos colegas
em relação ao Jonas, dizem que são
destratados, humilhados, ofendidos e
ameaçados por ele, mediante qualquer
discordância de suas posições.
 
Como a GERGETR poderia intervir?

Há muito tempo venho tendo
problemas com o Jonas, hoje foi a gota
d’água.
Fui conversar com ele sobre sua falta
de pontualidade e compromisso com
os horários de trabalho. Ele me xingou
de nomes que nem vou repetir.
E não foi a primeira vez.

Vou agendar uma
visita até aí para
conversar com a

equipe.

21

.EPISÓDIO DE VIOLÊNCIA - ASSÉDIO MORAL
(SERVIDOR PARA GERENTE) ABERTURA DE PAD
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Então, Anderson, após conversar
com a equipe, que confirmou tudo

que você me relatou sobre o
Jonas, gostaria de saber se você
aplicou o Termo de Apontamento

Pedagógico.

Izabel, chamei o Jonas para conversar, mas
ele não quis assinar nada.

Ante sua negativa, chamei duas
testemunhas e protocolei o Termo de

Apontamento Pedagógico.

22

Durante a visita, Izabel percebe Jonas muito agitado, falando em tom
alto, tentando amenizar os fatos ocorridos, se fazendo de vítima. 

Izabel chama Anderson para conversar.
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GGASF, boa
tarde, Ted! GGASF

PREFEITURA
BELO HORIZONTE

Gerência de Gestão do Acompanhamento Sociofuncional da
Saúde SMSA - PBH

GGASF

Oi Ted, é o Anderson da UPA
Serenata, tudo bem? Preciso de
orientações de como abrir um

Processo Administrativo.

Link: https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/violencia-no-trabalho

23

Dois dias depois, Jonas faz novas ameaças a Anderson e aos colegas. Diante da postura
agressiva e ameaçadora de Jonas, Anderson registra o Episódio de Violência no link da

PBH, e opta por instruir a abertura de um Processo Administrativo Disciplinar.
Anderson liga para Ted, e pede orientações sobre os fluxos.

https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/violencia-no-trabalho
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GGASF/ DIEP / SUOGF /
SMSA

Oi Anderson, a denúncia pode ser encaminhada para a Controladoria
Geral do Município – CTGM (SUCOR),

no e-mail: sucor@pbh.gov.br .
 

É importante que seja encaminhado à SUCOR, um relato detalhado
acerca dos fatos a serem apurados, acompanhado das informações e

cópias das documentações que comprovem suas alegações.
 

Você deve fazer um relatório e anexar documentos como BI, BO, nome
e matrícula das testemunhas, Relatório de ASF, Termo de Apontamento

Pedagógico ou Termo de Advertência, se houver.

GGASF

24

EPISÓDIO DE VIOLÊNCIA - ASSÉDIO MORAL
(SERVIDOR PARA GERENTE) ABERTURA DE PAD

sucor@pbh.gov.br
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Opa Nico,
tudo bem?

Pois é, não sei
se aguento.

E como você vai
trabalhar hoje,
andando mal
desse jeito?

Oi Joca, não muito
bem. Muita dor nas

pernas.

Nico, por que você não
conversa com a Lola?
Acho que ela pode te

ajudar.

Beleza, então vou lá
conversar com ela.

25

EPISÓDIO 07: RECOMENDAÇÃO MÉDICA (CELETISTA) - ORTOPEDIA
Personagens: Joca e Nico (ACEs) e Lola (Referência Técnica)

EPISÓDIO 7: RECOMENDAÇÃO MÉDICA 
(CELETISTA) - ORTOPEDIA

Personagens: Ted (mascote GGASF), Ferdinando e João (servidores)
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Lolaa!!! Posso
falar com

você?

26

RECOMENDAÇÃO MÉDICA (CELETISTA) - ORTOPEDIA
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Oi Nico, o
que houve?

Estou com uma baita dor
nas pernas e vai ficar difícil

fazer minha rota hoje.

Você já foi ao
médico? Ainda não.

Como você é celetista, precisa procurar um
médico assistente, para que ele te dê um

relatório, que tem validade de 30 dias, após a
data de emissão.

Depois de reunir toda documentação, você
poderá dar entrada junto à TEG-Saúde, no
E-mail agendamento1@tegsaude.com.br

Ok, vou marcar um
médico.

27

RECOMENDAÇÃO MÉDICA (CELETISTA) - ORTOPEDIA

agendamento1@tegsaude.com.br
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Alô Nico, tudo
bem?

Resolveu a sua
situação?

 
Sim, eu fiz um Raio-X, o médico assistente me medicou e deu
um relatório pra encaminhar à TEG-Saúde.
Enviei no e-mail que você me falou e o perito me deu uma
recomendação médica de 30 dias, com restrição de longas
caminhadas e longos períodos em pé.

Depois de 30 dias, como o médico viu que o meu problema
continuou, fiz novo reagendamento na TEG, e eles me
encaminharam para o INSS.
No INSS indeferiram o direito ao benefício, dizendo que
estou apto a voltar ao trabalho.

Preciso agendar uma perícia de retorno no
E-mail recepcao4@tegsaude.com.br
Daí o perito vai emitir um laudo me liberando para o
trabalho.

28

Dias depois, Lola liga para Nico

recepcao4@tegsaude.com.br
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Boa tarde, Leandro!
Posso falar com você?
 

Claro, Maria! O que foi?

Estou precisando de uma orientação.
Tenho dormido muito mal, estou com

tremores e desanimada, com
dificuldades de concentração para
realizar meu trabalho, rendendo

muito pouco.

29

EPISÓDIO 08: READAPTAÇÃO FUNCIONAL - ACL
 Personagens: Leandro (Gerente C.S.) e Maria (Médica)

EPISÓDIO 8: READAPTAÇÃO FUNCIONAL - ACL
Personagens: Leandro (Gerente C.S.) e Maria (Médica)
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Maria, vamos dar entrada em uma Avaliação de
Capacidade Laborativa (ACL), que deve ser solicitada
sempre que verificada uma limitação, parcial ou total,
na capacidade física/psicológica do agente público, ou
dificuldades para realizar as atividades de seu cargo
em decorrência de seu quadro de saúde.
Você vai precisar de um relatório médico atualizado e
outros documentos clínicos que você tiver.
 
 

E depois?

30

.READAPTAÇÃO FUNCIONAL - ACL



32

Você passará por uma perícia junto à TEG Saúde e o perito emitirá um laudo com
indicação de suas restrições, que será validado pela Gerência de Saúde do

Servidor (GESER).
A partir daí, será feito por mim, pela GESER e por você, juntamente com a RT da

GERGETR, um Plano de Atividades que cumpra sua indicação médica.
Caso não haja melhora do seu quadro de saúde após 730 dias em Readaptação, o

Estatuto do Servidor informa que a GESER emitirá laudo médico conclusivo,
quanto à continuidade da Readaptação, retorno ao trabalho ou aposentadoria.

 
É importante que você mantenha o autocuidado, não deixando de realizar os

acompanhamentos necessários.
 
 

31

READAPTAÇÃO FUNCIONAL - ACL
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Oi Cleide, tudo bem? Você
já conhece as ações do
Movimenta PBH -SUS?

Tudo bem, Aline!
Ainda não.
Me fala aí!

32

EPISÓDIO 09: MOVIMENTA PBH-SUS
Personagens: Aline (Movimenta PBH-SUS) e Cleide (Servidora)

EPISÓDIO 9: MOVIMENTA PBH-SUS
Personagens: Aline (Movimenta PBH-SUS) e Cleide (Servidora)
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As ações do Movimenta PBH/SUS visam
o bem-estar dos Agentes Públicos.

Nós planejamos e realizamos atividades
que promovem a qualidade de vida,

saúde e segurança dos trabalhadores
do SUS/PBH.

Que ações
são essas?

33

MOVIMENTA PBH-SUS
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Sim, as Ações do Movimenta são constantes, e
melhoram muito o clima organizacional!

 
Fique ligada nas divulgações internas da Comunicação! 

35

MOVIMENTA PBH-SUS
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Até uma próxima!

FIM
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• Decreto de Competências - DECRETO Nº 17.345, DE 24 de Abril de 2020, 
que dispõe sobre a organização da Secretaria Municipal de Saúde.

• Estatuto do Servidor - LEI Nº 7.169 de 30 de Agosto de 1996, republicada 
em 07/09/1996, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do 
Quadro Geral de Pessoal do Município de Belo Horizonte, vinculados 
à administração direta, e dá outras providências.

• Portaria SMSA / SUS -BH Nº 0437/2021, publicada em 14/09/2021, que 
institui a política de Acompanhamento Sociofuncional, no âmbito da SMSA.

• Portaria SMSA / SUS-BH Nº 0019/2020 que institui o fluxo de abordagem 
e registro dos episódios de violência no trabalho, e arrombamentos 
nas unidades de saúde da SMSA.

• Portaria 0253 / 2018, que cria a comissão responsável pela coordenação 
e implementação do Programa Movimenta PBH, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Saúde.

LINKS ACESSÍVEIS:

• Acompanhamento Sociofuncional: https://prefeitura.pbh.gov.
br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/acompanhamento-
sociofuncional

• Acolhimento Psicológico: https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/
informacoes/gestao-de-pessoas/acolhimento- psicologico-smsa

• ACL: https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-
pessoas/avaliacao-capacidade-laborativa

• Episódios de Violência: https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/
informacoes/gestao-de-pessoas/violencia-no-trabalho

PARA QUAISQUER INFORMAÇÕES QUANTO À LEGISLAÇÃO, CONSULTE:

https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/acompanhamento-sociofuncional
https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/acompanhamento-sociofuncional
https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/acompanhamento-sociofuncional
https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/acolhimento- psicologico-smsa
https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/acolhimento- psicologico-smsa
https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/avaliacao-capacidade-laborativa
https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/avaliacao-capacidade-laborativa
https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/violencia-no-trabalho
https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/violencia-no-trabalho
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