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Pelo bem-estar físico, psíquico e social
As equipes da Psicologia, da Assistência Social e da Fisioterapia ajudam os servidores a viver melhor

Psicólogos ajudam a viver bem
Eles trabalham no 18° andar do Edifício Tiraden-

tes, distantes dos colegas da Gerência-Geral de Saúde
e Assistência (GSA), à qual estão subordinados. Mas
desempenham papel importante no setor: cuidam do
bem-estar físico e psíquico dos servidores, além de
informá-los e ajudá-los nos momentos difíceis. Eles
são os profissionais dos setores de Assistência Social,
Fisioterapia e Psicologia.

Como lembra o gerente-geral de Saúde e Assis-
tência, José Agostinho Lopes, o trabalho dos três
setores não está ligado diretamente à atividade-fim do
Legislativo. Mas atende ao papel institucional da
Gerência, que é ode buscar a saúde do servidor sob um
ponto de vista mais abrangente, envolvendo seu bem-
estar físico, psíquico e social.

Fisioterapia une
o tradicional e o
alternativo

Os fisioterapeutas Rosângela Brug-
nara Poni e Inácio Filho realizam um traba-
lho de vital importância para aqueles que se
vêem com dores nas costas, problemas
posturais ou que estão se recuperando de
fraturas. Os profissionais têm uma deman-
da considerável de clientes. Tanto que,
muitas vezes, encaminham-nos para o Se-
tor de Convênios, devido à impossibilidade
de atendê-los.

As ondas curtas, a parafina e o ultra-
som são alguns dos instrumentos tradicio-
nalmente utilizados pelos fisioterapeutas.
Como informa Inácio Filho, os atendimen-
tos se caracterizam pelo tempo curto de
duração e se referem, basicamente, a dis-
funções ortopédicas.

Mas o tratamento tradicional não é o
único serviço prestado pelos fisioterapeu-
tas. Desde 90, eles promovem reuniões dos
grupos de reeducação postural e conscien-
tização corporal, coordenados por Rosân-
gela Poni. Esses grupos congregam atual-
mente cerca de 100 pessoas, sendo que 3
dos 11 existentes são formados por aposen-
tados e mães de funcionários. Esta legião
tende a crescer, pois há fila de espera para
fazer parte dos grupos. Durante 50 minutos
semanais, os participantes fazem exercí-
cios posturais, conversam e - mais impor-
tante - tomam consciência do próprio corpo.

Essa realidade pode, inicialmente,
parecerestranhaao Poder Legislativo. Mas
Rosângela lembra um aspecto importante.
do trabalho dedicado ao servidor cansado,
tenso ou com hábitos posturais errados. "A
instituição precisa ser humanizada. Não
adianta você ter uma instituição enorme e
eficiente, se não há funcionários satisfeitos
e, conseqüentemente, criativos", ressalta.
A maior parte dos membros dos grupos é de
servidores que ouvem comentários sobre o
trabalho desenvolvido e se interessam em
participar. Outros clientes são encaminha-
dos pelos psicólogos e assistentes sociais
ou pelos médicos da gerência.

O lema "Trabalhe bem, viva me-
lhor" é adotado, às avessas pelos profis-
sionais da subárea dePsicologia da GSA.
No setor, a palavra de ordem é "viva
melhor, para trabalhar melhor". A meta
dos psicólogos é atender o servidor em
dificuldades, ajudando-o na superação de
seus problemas e na busca de satisfação
pessoal e profissional.

Para atingir este objetivo, seis pro-
fissionais realizam cerca de 120 atendi-
mentos semanais. Problemas existenciais,
separações, dificuldades nos relaciona-
mentos, tudo pode ser ponto de partida
para o trabalho. Como em qualquer outra
empresa ou instituição, também na Casa
há problemas psiquiátricos, com drogas
ou alcoolismo. E cabe aos psicólogos atu-
ar nessas horas, para auxiliar a quem
precisa. Bastando, para isso, que o inte-
ressado tire o fone do gancho e marque
uma sessão.

Apesar de a figura do psicólogo
fazer parte da rotina da Assembléia há
pelo menos 10 anos, o ano de 1993 pode
ser considerado um marco para o setor,
que passou por uma evolução, como enfa-
tiza a psicóloga Angela Lott. "A Psicolo-
gia começou a ter uma visão mais ligada à
Medicina do Trabalho e a desenvolver
programas que contribuam para facilitar a

O serviço de Assistência Social da
Assembléia foi criado em 1966, em cará-
ter experimental. Passados quase 28 anos,
o serviço cresceu e se profissionalizou.
Tanto é que as assistentes sociais Maria
Amélia Côrtes Facury e Arriete Correia
Araújo têm, hoje, atividades variadas e
uma rotina de peso.

Para se ter uma idéia do volume de
trabalho, as assistentes sociais prestam
orientação aos usuários quanto ao melhor
uso do plano de assistência da Casa, com
informações acerca de todos os benefí-
cios, e sobre os serviços do Ipsemg, além
de fazerem o acompanhamento dos trata-
mentos de saúde - o que pode significar
até mesmo visitas ao hospital onde o ser-
vidor está internado. Este acompanha-
mento é também uma forma de controlar
a eficiência e a qualidade dos convênios
existentes.

Outro serviço prestado é o de orien-
tação aos familiares, no caso de morte do
servidor. Este trabalho inclui informações
sobre direitos previdenciários, auxilio-fu-
neral, pensão e providências que a família
deve tomar. O apoio e a orientação valem
também para o servidor que, por exemplo,
perde algum parente ou está passando por

vida do servidor", explica. Essas inicia-
tivas têm recebido aprovação dos fun-
cionários. E o caso dos Programas de
Preparação para a Aposentadoria e de
Prevenção e Combate ao Alcoolismo,
que contam também com a colaboração
de outros setores.

Os psicólogos fazem também ava-
liações dos servidores com dificuldades
de adaptação e prestam atendimento aos
seus dependentes, encaminhando para
tratamento especializado, quando for o
caso. Os adolescentes, filhos dos servi-
dores, também são clientes do setor.
Míriam Pimentel Vieira Araújo é uma
das profissionais que trabalham com
eles. Ela considera a atividade dos psi-
cólogos como "de retaguarda". Mas nem
por isso menos importante, lembra.

uma situação difícil. Para solicitar a
ajuda da assistência social, basta fazer
um contato por telefone. "Estamos dis-
poníveis para qualquer atendimento. E
nosso trabalho atendera toda demanda
que surge", esclarece Maria Amélia.

As assistentes sociais também rea-
lizam outra atividade importante, de as-
sessoria ao Fundo de Apoio Habitacio-
nal (Fundhab), na definição do perfil
socio econômico dos candidatos a em-
préstimos, para aquisição da casa pró-
pria. E, algumas vezes, unem-se à subá-
rea de Psicologia, como no Programa de
Preparação para  Aposentadoria (PPA),
que já tem agendado novo seminário
para agosto.
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Assistência Social atua desde 1966


