
Nesse ano, a Divisão Técnica de Orientação 
Social da Secretaria Municipal de Segurança 
Urbana fez várias conquistas, todas visando 
melhores condições de saúde aos servidores 
da pasta, da Guarda Civil Metropolitana e das 
Juntas do Serviço Militar.

Desde o início de 2014 até agora, a DTOS 
realizou diversas visitas domiciliares, além de 
várias reuniões técnicas com representantes de 
outros órgãos e instituições, a fim de ampliar a 
rede de parcerias.

Entre elas, estão, por exemplo, o Departamento 
de Saúde do Servidor (DESS), que colaborou no 
curso de Preparação Para Aposentadoria (PPA) 
de cinquenta funcionários; pesquisadores 
do Laboratório de Estudos da Morte da 
Universidade de São Paulo, que participaram de 
encontros, a fim de oferecer suporte emocional 
ao efetivo da GCM; a Universidade Nove de 
Julho (Uninove), que promoveu grupos de 
Terapia Comunitária, com o objetivo de celebrar 
conquistas e refletir sobre as angustias e 
dificuldades dos servidores e a União Brasileira 
Beneficente (UBB), que realizou uma série de 
exames preventivos, como testes de hepatite C 
e acuidade visual em todos os setores da SMSU, 
da GCM e das JSM.
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Ainda em parceria com a Uninove e a UBB, a DTOS 
inaugurou a Casa de Atenção da GCM: um local de 
acolhida para atendimento social e psicológico, voltado 
a todos os agentes da corporação.

Desde a sua inauguração, em abril desse ano, a Casa 
de Atenção já realizou 190 atendimentos sociais e 163 
psicológicos, além de 211 encaminhamentos para 
especialidades na Uninove e 121 para a UBB.

Para melhorar o quadro de saúde dos servidores, a DTOS 
também está elaborando um quadro estatístico com a 
situação de todo o efetivo readaptado, restrito e inapto 
da GCM, que serão acompanhados individualmente 
até que eles possam retomar as suas atividades.  

FIQUE ATENTO: O QUE A CASA DE ATENÇÃO NÃO FAZ

- A Casa de Atenção não realiza transferências de unidades e tão 
pouco de turnos da GCM. Casos como esses serão encaminhados 
para análise do Comando Central, que aprovará ou não, dependendo 
do Quadro de Pessoal da unidade solicitada. 

- A DTOS não pode interferir no Processo de Faltas do servidor que 
não comparece a perícia. Os departamentos são sempre notificados 
sobre o dia da perícia e tem a obrigadação de repassar ao servidor. 
Quem dá a decisão final é o DESS.

RESUMO DAS REALIZAÇÕES DA DTOS E 
PARCEIROS

- Exames preventivos;
- Visitas domiciliares;
- Cursos de Preparação Para Aposentadoria;
- Acompanhamento psicossocial para readaptados;
- Acompanhamento psicossocial para inaptos;
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Contatos para sugestões e reclamações: 
smsumimprensa@prefeitura.sp.gov.br
Telefones: 3124-5192 / 3124-5193 / 3124-5194
Endereço: Rua Augusta, 435 - Centro

PROJETOS PARA 2015

- Ampliar a rede de atendimento social e 
psicológico;
- Integração com os familiares dos servidores;
- Oferecer palestras sobre a prevenção do câncer 
de mama;
- Acompanhamento de GCMFs gestantes;
- Palestras sobre assédio moral e depressão;
- Assistência às famílias dos GCMs falecidos;
- Criar uma parceria com o Centro de Formação e 
Estudos Terapêuticos da Família;
- Realizar mais dois cursos de PPA;
- Estender a parceria com a Uninove;
- Ações educativas.

Vale ressaltar que esses são apenas alguns 
exemplos do que deve acontecer no próximo ano. 

Medicina preventiva na SMSU

Visita à universidade Nove de Julho


