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O Informativo GESASERV: Saúde, Bem-estar e Qualidade de Vida é uma ação da
Gerência de Saúde do Servidor, pertencente à Diretoria de Desenvolvimento de
Pessoas, e visa oferecer aos servidores da SEJUS, periodicamente, conteúdo relevante
sobre questões de saúde, de segurança e de qualidade de vida no trabalho.
Apresentamos a 9ª edição do nosso boletim, que traz informações sobre o Burnout,
tema relacionado à reﬂexão da campanha do setembro Amarelo. Não deixe de conferir,
ainda, dicas importantes do “Você sabia?”, que também aborda sobre o Outubro Rosa
apresentando a ONG Recomeçar.

MENSAGEM DA GESASERV
Há um ano, a Gerência de Saúde do Servidor lançou seu primeiro boletim
informativo. Na época, ele foi idealizado como uma produção especial vinculada à
temática do mês. Ou seja, se é setembro, o assunto é valorização da vida e prevenção
ao suicídio ou algum tema vinculado a ele. Esse formato foi seguido até dezembro,
com periodicidade mensal.
Em 2021, sua função foi repensada. Não apenas prestar informações de acordo com as
campanhas nacionais, mas também oferecer conteúdos signiﬁcativos para nossos
servidores, seja dando visibilidade a serviços oferecidos pelo GDF, seja esclarecendo
sobre como é o ﬂuxo dos processos de saúde, ou, ainda, proporcionando espaço de fala
ao próprio servidor, por meio de convite para contribuir com um artigo.
Como forma de garantir essa liberdade de expressão, o informativo passou a ser
bimestral. Ele também foi se tornando mais enxuto, de modo a proporcionar uma
leitura mais leve e mais rápida. Além disso, a GESASERV ganhou um espaço no site da
SEJUS, o que permitiu deixar disponível para acesso dos servidores todos os
exemplares já lançados e outros conteúdos relevantes sobre saúde.
Enﬁm, estamos completando um ano de existência, é uma grande alegria e uma
conquista importante, mas sempre preocupados em aprimorar. Nosso foco é você,
servidor da SEJUS! Queremos ouvir suas críticas e sugestões, prestar informações, e
também vai ser muito bom receber seus elogios. Mande um e-mail para nós:
gesaserv@sejus.df.gov.br.

QUANDO O TRABALHO ESGOTA NOSSAS
FORÇAS FÍSICAS E MENTAIS
A Organização Mundial da Saúde (OMS) já havia relatado, em 2017, que o Brasil era um
dos países mais ansiosos do mundo e essa posição se conﬁrma num estudo global
recente liderado pela Universidade Estadual de Ohio (EUA), com a colaboração das
Universidades Estadual e Federal de São Paulo (USP e Unifesp), dentre outras
instituições mundiais. Esse resultado já havia sido alcançado numa pesquisa realizada
pelo Instituto Ipsos, em 2020, indicando que a crise sanitária contribuiu em muito para
aumentar os índices de ansiedade e depressão. A Organização Pan-Americana da
Saúde informa, dentre outros fatos relevantes, que as mulheres são mais propensas à
depressão do que os homens.
A ansiedade é um importante fator de risco, pois pode desencadear a depressão, levar
ao abuso de substâncias químicas, trazer desequilíbrio da saúde física e, no extremo,
levar ao suicídio. Desde os anos 1980, a comunidade cientíﬁca especializada tem se
preocupado com outro desdobramento da ansiedade: o burnout, descrito como um
esgotamento físico e mental associado ao trabalho. Em 1999, o Ministério da Saúde
incluiu o burnout no rol das doenças ocupacionais. Competitividade, excesso de
responsabilidade, assédio moral, carga horária excessiva e nível de periculosidade são
alguns dos fatores geradores de estresse que levam a sintomas de fadiga, falta de
concentração, sentimentos negativos, dentre outros e, por ﬁm, ao colapso.
A pandemia trouxe outros elementos desencadeadores de estresse relacionado ao
trabalho. A adoção ao home ofﬁce facilitou o isolamento, mas nem todo mundo se
adaptou a esse modelo, ou então, tem a estrutura física necessária para cumprir as
metas do trabalho. Além disso, há vários depoimentos de que a carga horária aumentou
e de que é esperado do trabalhador total disponibilidade, diluindo os limites entre a
vida proﬁssional, a social e a familiar. De outro lado, aqueles que necessitam continuar
em trabalho presencial têm justamente a obrigatoriedade de sair de casa como fator
gerador de insegurança.
Segundo especialista em matéria do Correio Braziliense, quando diagnosticada a
síndrome, o trabalhador tem direito ao afastamento por licença médica e, dependendo
da gravidade dos sintomas, à aposentadoria por invalidez. Além disso, por ser um
transtorno de ordem ocupacional, exclusivamente relacionado ao trabalho, é
equiparado a acidente de trabalho e, sendo incapacitante, deve o proﬁssional ser
afastado. Para os servidores, o afastamento pode ocorrer na forma de Licença para
Tratamento de Saúde do próprio Servidor, ou, se for o caso, por solicitação de Avaliação
da Capacidade Laborativa. Caracterizando-se como acidente de trabalho, o servidor
estatutário será avaliado pela Comissão de Acidente de Trabalho e o servidor sem
vínculo será encaminhado ao INSS. Mais informações podem ser obtidas através do
e-mail da GESASERV.
Percebeu que está sentindo um forte mal-estar físico e mental? Acha que tem relação
com o trabalho? Pedir ajuda é sempre a melhor opção. A Gerência de Saúde Mental e
Preventiva (GESM) da Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho (SUBSAUDE)
oferece ao servidor Plantão on-line de Acolhimento Psicológico no formato virtual e
individual. Os interessados devem agendar atendimento através do e-mail
plantao.saudemental@economia.df.gov.br.

Alguns ambientes de trabalho são mais propícios a situações de risco, podendo levar à
morte de um colega ou de alguém em atendimento. Outros ambientes não são
propriamente estressantes, mas pode-se experienciar uma morte por acidente ou
doença. Essas perdas abalam os demais servidores e devem ser acolhidas de maneira
especializada. A GESASERV pode intermediar, junto aos servidores da SUBSAUDE, a
realização de ações especíﬁcas para cada situação. Durante esse período de pandemia, já
foram realizadas rodas de conversa com intuito de lidar com o luto pela perda de colegas.
Sua unidade, setor ou equipe está precisando de ajuda para lidar com uma perda? Mande
um e-mail relatando sua demanda: gesaserv@sejus.df.gov.br.
Neste ano, a campanha nacional para prevenção ao suicídio tem como tema "Agir salva
vidas". Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), os principais fatores
envolvidos são: depressão, transtorno bipolar e abuso de substâncias. A Gerência de
Saúde Mental e Preventiva (GESM) da Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho
(SUBSAUDE) mantém um Programa de Atenção ao Dependente Químico (PADQ), que
oferece acolhimento, suporte emocional e monitoramento aos servidores que fazem uso
abusivo de substâncias lícitas ou ilícitas. As solicitações de acolhimento devem ser
encaminhadas através do e-mail acolhimentoabusodesubstancias@economia.df.gov.br.
Uma das campanhas mais conhecidas, o outubro Rosa tem a missão de conscientizar a
população, não somente as mulheres, sobre a importância de se prevenir o câncer de
mama. Esse tipo de câncer é o que mais acomete as mulheres, segundo dados estatísticos
fornecidos pelo INCA-Instituto Nacional de Câncer, do Ministério da Saúde. A ONG
Recomeçar-Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília foi fundada em agosto
de 2011 com a missão de garantir a reconstrução mamária das mulheres atendidas pelo
SUS. Ela atua como articuladora de políticas públicas e orienta as mulheres
mastectomizadas sobre a cirurgia plástica reparadora da mama mutilada em decorrência
de câncer, garantida por lei. A ONG também doa próteses externas para resgatar a
autoestima da mulher que sofreu mutilação. Em outubro, a ONG planeja fazer uma
exposição de fotos que serão exibidas no Senado Federal, Palácio do Buriti e Câmara
Legislativa de oito mulheres que venceram o câncer.
A GESASERV ganhou um espaço próprio que permite realizar o acolhimento dos
servidores de maneira individualizada, humanizada e sigilosa. Você pode saber um
pouquinho mais sobre esta gerência e sobre a inauguração da nova sala clicando aqui.
Solicitamos que entre em contato pelo e-mail gesaserv@sejus.df.gov.br para
agendamento de encontro no novo espaço.

