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No mês de março comemora-se a força, a luta e as conquistas das mulheres, que vêm 
agindo desde o início do século XX contra a violência, o preconceito e as desigualdades. 
Para garantir seus espaços, saúde é fundamental.

Como já dizia o poeta e filósofo Juvenal, da antiga Roma, mens sana in corpore sano é a 
fórmula para o equilíbrio. Uma mente sã se conquista através do autoconhecimento 
por meio de diversas práticas, sejam elas a psicoterapia, a meditação, a yoga ou técnicas 
de expressão, dentre outras.

Já um corpo saudável requer – além de uma mente sã, uma boa alimentação e 
atividades físicas – um programa de prevenção a doenças. Vejamos, então, quais 
exames devem ser feitos de acordo com a idade:

Audiometria e exame oftalmológico – Avaliam a audição e a visão, respectivamente. 
O acompanhamento pode ter início ainda na primeira infância e por toda a vida.

Hemograma, sorologia, glicemia em jejum e colesterol – O exame de sangue 
diagnostica anemia, presença de infecções virais e bacterianas, leucemia e alergias. A 
glicemia em jejum identifica diabetes. A medição do colesterol previne doenças 
cardíacas. Recomenda-se também investigar as funções renal, hepática e tireoideana 
através de exames de análise clínica, especialmente na idade adulta.

Papanicolau – A partir dos 18 anos, mas deve ser realizado assim que se iniciar 
atividade sexual e por toda a vida. Seu objetivo é prevenir o aparecimento do câncer no 
colo do útero. Também podem ser solicitados os seguintes exames para investigação do 
sistema reprodutor: colposcopia, vulvoscopia, ultrassonografia de mamas e 
ultrassonografia transvaginal ou pélvica.

MULHER, SUA FORÇA REQUER 
CUIDADOS COM A SUA SAÚDE.
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Até os 30 anos:



Mamografia – a partir dos 35 anos, para prevenção do câncer de mama.

Eletrocardiograma, teste ergométrico e ecodopplercardiograma – a partir dos 40 anos, 
para prevenir e detectar problemas cardiovasculares.

Raio X de tórax – Indicado a partir dos 40 anos para fumantes e não-fumantes. A análise 
previne ou detecta câncer de pulmão e tuberculose, fibrose pulmonar e enfisema pulmonar.

Endoscopia e colonoscopia – Recomendado a partir dos 40 anos, é essencial após os 50 anos 
para prevenir ou detectar cânceres e outras doenças do sistema gastrointestinal.

Densitometria óssea – a partir dos 50 anos ou assim que a mulher entra na menopausa, para 
prevenir a osteoporose.

Quando recebi o diagnóstico de autismo do meu filho, foi um baque. Apesar de ser psicóloga e 
ter certo conhecimento teórico sobre o transtorno, confesso que me senti perdida, com medo 
da luta que enfrentaria a partir de então. Procurei outras mães que já estavam nessa 
caminhada há mais tempo para me nortear. Logo entendi que os primeiros passos, após ter o 
laudo em mãos, era buscar os direitos dele, lidar com a parte burocrática. Com o avanço das 
leis, hoje o autista tem os mesmos direitos que as pessoas com outras necessidades especiais 
já tinham conquistado, tais como: direito à vaga e à fila preferencial, direito a desconto em 
passagens aéreas e em compras de veículos, direitos que visam garantir os tratamentos de 
saúde necessários, etc.

Porém, esse último aspecto tem sido o mais complicado, pois, infelizmente, não existe clínica 
em Brasília que ofereça a terapia indicada (que é a de método ABA) da forma adequada. Isso 
transforma em um problema o que deveria ser solução: vira uma eterna briga entre clínicas, 
profissionais, planos de saúde e os responsáveis pelos pacientes. Hoje mesmo me encontro, 
assim como outras muitas mães, sem opção de tratamento para o meu filho diante das 
dificuldades apresentadas. A rede pública não oferece e a particular oferece de forma muito 
precária. Isso me gerou uma vontade que eu nunca havia tido até então: a de montar a minha 
própria clínica! Acredito que, como mãe de uma criança atípica e profissional da área, eu 
poderia oferecer, tanto aos terapeutas quanto às crianças e aos acompanhantes, o que 
realmente precisam. São planos para o futuro.

Além disso, a pandemia obrigou que as escolas fossem fechadas e essa é mais uma perda para 
as crianças autistas, que acabam regredindo com o afastamento. Requeri a redução da carga 
horária do meu trabalho e, graças ao deferimento, tenho um pouco mais de tempo para ficar 
com meu filho e para acompanha-lo nos tratamentos necessários ao seu desenvolvimento. É 
mais um avanço nos direitos do autista. Em relação ao meu filho, nada mudou, antes ou depois 
do diagnóstico: é a mesma criança alegre e amorosa com quemsempre lidei, é quem me faz 
não desistir dessa luta e arregaçar as mangas!

Cynthia Barroso Heibel, psicóloga, especialista socioeducativa
da Gerência de Atendimento em Meio Aberto do Recanto das Emas.

A partir dos 30 anos (além dos anteriores):

AUTISTA TEM DIREITOS! E GARANTIA DE 
TRATAMENTO DE SAÚDE É UM DELES.



HORÁRIO ESPECIAL: O QUE É, A QUEM 
SE DESTINA E COMO SOLICITAR

O horário especial é um benefício concedido aos servidores 
caracterizados como pessoa com deficiência ou que têm 
dependentes nesta condição. Ele está previsto no art. 61 da Lei 
Complementar Nº 840/2011 (com alteração da Lei 
Complementar Nº 954/2019) e nos arts. 42 e 43 do Decreto Nº 
34.023/2012 (alterados pelo Decreto Nº 37.610/2016).

O servidor PCD ou que tenha dependente PCD pode solicitar 
redução da sua jornada de trabalho em até 50% sem que seja 
requerida a compensação de horário, mediante a comprovação 
da necessidade de tratamentos especializados e da 
incompatibilidade destes com o horário de trabalho. A concessão 
do benefício se dá por laudo emitido por Junta Médica Oficial, no 
qual constará o percentual de redução da jornada.

Mas atenção! Servidores com usufruto de horário especial não 
podem ser lotados em unidades de internação e de 
semiliberdade. Isso porque a Lei Nº 5.351/2014, em seu art. 18, 
estabelece a obrigatoriedade da jornada de trabalho de 40 horas 
semanais para a execução de medidas socioeducativas de 
internação e semiliberdade.

Quais são os passos para solicitar o benefício do horário especial?
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Servidor solicita abertura de processo 
de saúde junto a GESASERV.

GESASERV concede credencial
para GEPROC/SUBSAUDE.

Sem enquadramento
legal para o pleito.

Pedido de reconsideração.
Prazo: até 30 dias.

Indeferido:
Recurso em 1ª Instância.

Indeferido:
Recurso em 2ª Instância.

Indeferido:
Fim do Pleito.

SUBSAUDE agenda perícia médica
e emite Laudo Técnico.

Servidor NÃO faz jus
ao horário especial.

Servidor faz jus ao
horário especial.

Publicação no DODF.

Comprovação dos
tratamentos, semestralmente,

junto à chefia imediata.

Abertura no SEI de Processo de Horário Especial para Servidor
PCD ou com Dependente PCD em até 50% de redução.

Inclusão de Ficha Cadastral e orientações sobre documentação.

Concessão de credencial ao servidor.

Servidor inclui documentos autenticados via SEI:

Requerimento;

Comprovação da deficiência do servidor junto ao GDF ou;

Comprovação de dependência do familiar deficiente;

Laudos médicos, receituários e exames complementares;

Comprovantes de tratamento com data, horário e local.

HORÁRIO ESPECIAL



As mulheres contam, desde outubro do ano passado, com o Centro Especializado 
de Saúde da Mulher (CESMU) para especialidades médicas e não médicas relacio-
nadas à saúde feminina, além de serviço de apoio às vítimas de violência. O encami-
nhamento para os serviços do CESMU é feito pelas Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs). Saiba mais em: http://www.saude.df.gov.br/conheca-os-servicos-oferecidos-pe-
lo-novo-centro-especializadode-saude-da-mulher/

A SEQUALI/SEEC oferece atendimento psiquiátrico e psicológico on-line, individual 
e em grupo, exclusivamente para os cuidados com a saúde mental materna das servi-
doras do GDF. Há três grupos em funcionamento: gestantes, puérperas e em luto 
materno. Para acessar, a servidora deve enviar solicitação para o e-mail saudemen-
talmaterna@economia.df.gov.br ou mensagem para o número (61) 98141-7397.

A Organização das Nações Unidas (ONU) definiu a data de 02 de abril como sendo o 
Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Criou-se, então, o Abril Azul para que 
campanhas informativas sobre o transtorno do espectro autista sejam divulgadas 
durante todo o mês. Para cada menina, o autismo é diagnosticado em quatro meni-
nos. Por isso a cor da campanha é azul.

O método ABA consiste numa análise do comportamento aplicada, com grande utili-
zação no atendimento a pessoas com desenvolvimento atípico e tem se mostrado 
particularmente eficiente para o processo ensino-aprendizagem de indivíduos com 
transtornos do espectro autista, principalmente nos casos mais graves de autismo. 
Conheça mais sobre o método em https://www.revistaautismo.com.br/nume-
ro/000/aba-uma-intervencao-comportamenta eficaz- em-casos-de-autismo/

Os direitos e deveres dos usuários da saúde estão garantidos pela Portaria Nº 1.820, 
de 13 de agosto de 2009. Acesse https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/g-
m/2009/prt1820_13_08_2009.html

Outras informações sobre saúde e materiais correlatos, disponibilizados pela Gesa-
serv, podem ser encontrados no Espaço do Servidor do site da Sejus. Acesse 
http://www.sejus.df.gov.br/saude-do-servidor/

http://www.saude.df.gov.br/conheca-os-servicos-oferecidos-pelo-novo-centro-especializado-de-saude-da-mulher/
https://www.revistaautismo.com.br/numero/000/aba-uma-intervencao-comportamental-eficaz-em-casos-de-autismo/
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt1820_13_08_2009.html
http://www.sejus.df.gov.br/saude-do-servidor/



