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Caros colegas, nesta edição queremos levar ao conhecimento de todos as informações referentes ao NASS,
encaminhadas pela própria equipe que o compõe. Boa Leitura!

NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAUDE DO SERVIDOR – NASS. O que é e o que faz.
Vinculado ao Departamento de Desenvolvimento de Pessoas da PROGEP

1) APRESENTAÇÃO:
O Núcleo de Atenção à Saúde do Servidor (NASS) foi criado em março de 2011 com a finalidade de
incluir o IFSUL nas Políticas Públicas de Atenção à Saúde do Servidor, instituídas pela União a partir do ano
de 2009. Com a criação do núcleo, apesar da infraestrutura deficitária, iniciou-se o trabalho de organização do
setor com formulação de rotinas, normatizações e realização de Exames Admissionais e de Perícia Oficial em
Saúde.
O NASS já realizou, desde sua criação, 409 perícias oficiais de saúde. Tal atividade de perícias que
vem aumentando gradativamente desde, desde as primeiras. Foram 41 perícias em 2011, 163 perícias em 2012,
205 perícias em 2013. Juntamente com exames admissionais, análise de atestados de saúde, consultas clínicas
e de enfermagem, totalizaram 1938 atividades em 2013.
A seguir descrevemos o relatório de atividades do setor durante o ano de 2013.
2) PERÍCIAS OFICIAIS EM SAÚDE E ANÁLISE DIÁRIA DE ATESTADOS
Durante o ano de 2013, foram realizadas 205 perícias oficiais com emissão de laudos. Algumas Perícias
singulares foram realizadas em Sapucaia do Sul, para facilitar o deslocamento e atendimento dos periciados.
Da mesma forma algumas perícias foram realizadas pelo INSS de Passo Fundo, em caráter de exceção, quando
os servidores se apresentavam incapacitados ou impossibilitados de se deslocarem daquela cidade. As perícias
oficiais são realizadas, na sua grande maioria, nas instalações da PROGEP, exceto perícias realizadas no
domicílio do servidor ou em hospitais, quando o periciado está impossibilitado de comparecer.
Após a análise do atestado de saúde ou solicitação administrativa de perícia médica, os
servidores são convocados através de carta enviada para seus endereços, por contato telefônico e por endereço
digital.
A tabela abaixo quantifica perícias oficiais em Saúde no período de Janeiro a Dezembro de 2013.
Pericia Oficial em Saúde
Quantidades
Juntas Médicas
52
Perícias singulares
153
Total
205
Segundo o serviço de protocolo para recebimento de atestados de saúde, durante o período de julho a
dezembro de 2013 foram analisados pelo NASS 1457 atestados médicos, gerando uma média de 242,83
atestados por mês e aproximadamente 11 atestados por dia. Cada atestado é avaliado individualmente, inserido
no sistema desenvolvido na própria PROGEP e encaminhado conforme homologação, necessidade de perícia
ou não homologação, caso inadequado.

3) EXAMES ADMISSIONAIS
Os exames admissionais são realizados rotineiramente desde a criação do NASS. Quando o candidato
é portador de necessidade especial, passa por avaliação de junta médica.
Durante o ano de 2013, foram realizados 139 exames admissionais de servidores e professores
substitutos. Da mesma forma, 24 estagiários extracurriculares passaram por Exame Admissional nesse setor
durante o ano.
A tabela abaixo descreve o total de exames admissionais realizados durante o ano de 2013.
Exames admissionais
Total
Servidores
139
Estagiários
24
4) CONSULTAS CLÍNICAS E DE ENFERMAGEM
Como já relatado anteriormente, o NASS encontra-se instalado dentro das dependências da PROGEP
com grandes limitações de infraestrutura. Dessa forma, consultas clínicas ambulatoriais são limitadas,
evitando-se procedimentos invasivos ou que possam atrasar o tratamento efetivo do servidor doente.
O setor possui apenas um consultório médico, que devido a demanda de perícias médicas e a falta de
condições estruturas exigidas pela ANVISA e vigilância sanitária, não permite atendimento ambulatorial
adequado. Entretanto, durante o ano de 2013, foram realizadas 80 consultas clínicas e 33 consultas de
enfermagem.
Servidores que necessitaram de avaliação ou observação clínica de urgência foram avaliados pela
equipe e encaminhados para um pronto atendimento com a máxima agilidade possível.
5) EQUIPE
A equipe multiprofissional do NASS é composta por:
- Médicos
-Enfermeira
-Técnico de enfermagem
- Psicóloga
- Engenheiros do Trabalho
- Técnico em segurança do Trabalho
6) POLÍTICA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR
Dentre as ações da política de atenção à saúde do servidor, encontram-se: perícia oficial em saúde,
exames periódicos, atividades de promoção à saúde e vigilância. No momento, apenas a atividade de perícia
oficial em saúde vem sendo realizada pelo NASS.
O NASS tem como meta para 2014, realização de Exames Periódicos e atividades de promoção a saúde.
Para viabilizar condições de trabalho adequadas a estes profissionais, a Instituição firmou contrato de aluguel
com o proprietário de imóvel vizinho às dependências da PROGEP, no qual funcionou antes uma clínica
médica. Tal prédio, já locado, agora passará por benfeitorias de adequação, com o objetivo de, o mais rápido
possível, proporcionar condições para a equipe do NASS, bem como para os servidores que utilizarão tais
serviços.
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