
Saúde psicológica na empresa
(uma abordagem médico organizacional)



introdução

Nos últimos tempos muito tem -se falado sobre qualidade de vida no trabalho, e até 
sobre felicidade no trabalho. Parece que esta discussão reflete a preocupação 
contemporânea de fazer do trabalho um lugar de saúde e de bem estar. No entanto, 
existe um “mal”, até certo ponto silencioso e muitas vezes mascarado, nos ambientes 
organizacionais: os transtornos mentais/psicológicos. Sua incidência crescente coloca 
em questionamento alguns aspectos da relação: gestão x saúde mental x 
produtividade. 
Esta situação se mostra alarmante fora, e principalmente, dentro das empresas. Uma 
análise rápida na evolução das estatísticas comprova este fato:

• segundo Ministério da Saúde (2001), os transtornos mentais ocupavam a terceira 
posição entre as causas de concessão de benefícios previdenciários como 
auxílio-doença, afastamento do trabalho por mais de 15 dias e aposentadorias 
por invalidez. 

• segundo o Instituto Nacional de Seguridade Social o número de afastamentos por 
transtornos mentais pulou de 3918 para 6403 no biênio 2007-2008.

• segundo Ministério da Previdência Social  no biênio 2008-2009 o transtorno mental 
ocupava o segundo lugar no ranking de afastamentos temporários por 
problemas de saúde; o primeiro lugar ficou com as lesões osteomusculares.

• o Ministério da Previdência Social reporta dados referentes às 
licenças trabalhistas que tiveram duração superior a 15 dias em 2010 e resultaram 
em 571.042 licenças, uma média de 65 por hora.

• os transtornos mentais, principalmente a depressão, representará até 2020 a 
segunda principal causa de incapacitação no trabalho em todo o mundo 
segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).



introdução

Diante disto é praticamente impossível relevar a importância do tema para pessoas e 
empresas.
O mundo corporativo atual é reflexo da sociedade contemporânea inclusiva. Todas as 
mudanças e transformações de valores e comportamentos ocorridas nesta sociedade 
impactaram e continuam impactando o comportamento humano dentro de 
empresas e organizações. O caminho no sentido contrário também é verdadeiro, 
mudanças organizacionais impactam na sociedade. Infelizmente nem todas as 
consequências das mudanças são positivas, ou dito de outra forma, nem todos 
(empresas e pessoas) reagem a estas mudanças da mesma maneira. Alguns (que 
estão se tornando muitos) adoecem e não conseguem se recuperar a tempo para a 
próxima mudança. Estar preparado para esta nova realidade implica em desenvolver 
mecanismos de defesa para, minimamente, sobreviver com saúde mental e física, pois 
uma empresa saudável é feita de pessoas saudáveis. 
Por outro lado os inegáveis avanços científicos nos campos da psiquiatria, psicologia, 
neurociência e neuropsicologia, entre outros, já nos mostraram que algumas pessoas 
carregam pré disposições de origem genética ou biológica para desenvolver 
transtornos mentais/psicológicos.
Pelo lado da empresa, os custos com saúde representam o 2º maior investimento em 
pessoas estando atrás somente da folha de pagamento. Os indicadores demonstram 
a necessidade de otimização e conseqüente redução deste custo, aparecendo 
portanto neste momento as vantagens de enfocar a promoção da saúde mental, de 
maneira equilibrada e profissional.
Um programa de prevenção e atenção à Saúde Psicológica na empresa pode ajudar 
na antecipação aos sintomas dos transtornos e a cuidar melhor das pessoas e 
consequentemente da produtividade.



premissas de trabalho

Entendemos que a saúde mental de profissionais depende do 
seu bem estar bio/ psico / social.

Trabalhamos para ajudar pessoas e empresas no enfrentamento 
do problema da saúde mental.

Associamos o trabalho à saúde pois é fator determinante para se 
atingir a condição de “bem estar” e “viver bem” em nossa 
sociedade.

Entendemos que o sofrimento psicológico no ambiente de 
trabalho interfere na capacidade produtiva das pessoas.



objetivos

Dar suporte a empresa para criar condições adequadas de 
gerir a prevenção e o tratamento dos casos de transtorno 
psíquico.

Ajudar no aumento de produtividade através da introdução 
de ferramentas eficazes para o gerenciamento dos 
afastamentos por doença mental. (absenteísmo e 
presenteísmo)

Indicar ações de melhoria na qualidade do ambiente, dos 
relacionamentos e da gestão com vistas a prevenção de 
transtornos psicológicos.



nosso foco de atuação

Atuar nos aspectos clínicos diagnosticados e na prevenção.

Dar atenção aos fatores geradores de desgaste psicológico 
no ambiente de trabalho sem abandonar os aspectos 
endógenos do transtorno.

Considerar a especificidade de cada site, área, categoria 
profissional e função de uma empresa.

Orientar e capacitar todos os profissionais direta ou 
indiretamente envolvidos com o tema na empresa.

Buscar excelência (custo e qualidade) no atendimento clínico 
de casos diagnosticados.

Proporcionar oportunidades de redução de custos e de 
retorno de investimento em saúde mental.



Modelo de atuação
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as etapas

1. Planejamento
– atividade onde consultores e profissionais de RH discutem as condições de 

realização do trabalho, no início e durante todo o programa.

2.   Formação do grupo Saúde Psicológica na empresa
– profissionais envolvidos com o tema, direta ou indiretamente, que deverão 

acompanhar o diagnóstico e seus desdobramentos. Podem participar profissionais 
da saúde, de RH e gestores de qualquer área da empresa.

3. Workshop: Bem Estar Psicológico na empresa. (participantes do grupo Saúde 
Psicológica)
Momento de entrar em contato com conceitos e conhecimentos relativos à 
questão da saúde psicológica na empresa.

– identificação dos sintomas psicossomáticos
– as principais síndromes (neuroses e psicoses)
– procedimentos e formas de encaminhar o problema
– a conscientização e o envolvimento dos líderes com o problema
– processos de RH, gestão de pessoas e sua relação com saúde psicológica
– oportunidades de otimização e melhorias



as etapas

4.   Realização do diagnóstico
– Atividade de consultoria, cobrindo a análise das seguintes áreas:

• Departamento médico: estatísticas, procedimentos e depoimentos de profissionais
• Departamento de pessoal: dados de afastados, procedimentos e estatísticas 
• Plano de saúde: informações de encaminhamentos
• Suporte social: estatísticas, procedimentos e depoimentos de profissionais
• Processos trabalhistas
• Canal de denúncias: estatísticas e procedimentos
• Programa de apoio ao funcionário: estatísticas e procedimentos
• Pesquisas internas: satisfação, clima, engajamento (principais resultados)
• Políticas, programas e processos de RH: atração/captação, desenvolvimento, manutenção 

e desligamento
• Dimensões estratégicas da empresa: missão, visão, valores , mercado e concorrência
• Opinião de empregados: questionário e análise qualitativa
• Opinião de gestores: questionário e análise qualitativa

5.   Apresentação e discussão dos resultados do diagnóstico
– Participação do grupo de saúde psicológica
– Escolha de indicadores para serem aferidos após a implantação



as etapas

6.   Análise das sugestões e estabelecimento de prioridades de ação 
– Escolha de ações preventivas e curativas
– participação do grupo de Saúde Psicológica

7.   Elaboração de plano de ações prioritárias e intervenções da consultoria
– Incorporar change management e people change ao plano de ação
– Elaborar primeiras ações do programa no ambiente de trabalho e na gestão de 

saúde

8.    Sustentação e desenvolvimento
– Atendimento clínico de pessoas diagnosticadas
– Acompanhamento das ações do Grupo de Saúde Psicológica
– Reformulação e desenvolvimento de novas ideias

9. Revisão e relançamento do programa
− Análise de indicadores



algumas entregas para a empresa

Medicina do trabalho e apoio social
– Orientação à equipe de saúde e de apoio social no tratamento e entendimento do 

tema
– Revisão nos procedimentos e protocolos médicos
– Indicação de oportunidades na gestão do plano de saúde da empresa
– Programas de readaptação / reabilitação / reintegração profissional

Equipe de RH
– Orientação à equipe no entendimento do tema
– Análise e sugestões para processos de RH impactados pelo tema
– Atuação na orientação de prestadores de serviço terceirizados

Gestores
– Sensibilização e desmistificação transparente do tema
– Orientação e sugestões acessíveis na identificação de sinais e sintomas de transtorno 

psíquico nas equipes
Empregados

– Planejamento e condução de campanhas de esclarecimento e conscientização
– Atendimento clínico de pacientes diagnosticados
– Programa de reintegração de afastados

Indicadores
– Elaboração de perfil de pessoas diagnosticadas e áreas de origem
– Formulação de análises de estatísticas comparativas
– Demonstração e análise de perdas de custos e tempos com afastamentos
– Indicação de áreas com potencial para desenvolver problemas de saúde mental



O diagnóstico 



diagnóstico: 4 fases

Fase 2
estudos quanti / 

quali

Fase 4
devolutivas de

resultados

diagnóstico

Fase 3
análise dos

dados

Fase 1
análise de campo e 

documentos

15



áreas de interesse de diagnóstico: 
questionário

expressão
Participação em decisões
Afetividade / emoções
Compartilhamento
Manifestação opinião
Autonomia

retorno
Reconhecimento
Recompensas
Respeito
Dignidade/ Ética
Favoritismos

demandas

Controle do trabalho
Tempo /Agenda
Quantidade
Qualidade
Fluxo do trabalho

saúdeSintomas
Condição do sono
Alimentação
Avaliação de saúde

Apoio social
Liderança
Desenvolvimento
Clareza de objetivos
Clareza do papel
Condições de trabalho

entorno

pessoal Vida conjugal
Lazer / Hobby
Percepção dos que convivem
Adicção: álcool e fumo



empresas participantes
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LCZ Desenvolvimento de 
Pessoas e Organizações



coordenador

Luis Felipe Cortoni
Psicólogo, 32 anos de experiência em desenvolvimento de pessoas e equipes. Iniciou 
sua carreira em RH na Mercedes Benz do Brasil, foi gerente de RH na Cia. Engenharia de 
Tráfego. 
Ex professor universitário nas cadeiras de sociologia e sociologia da educação. 
Professor na pós graduação da Fundação Vanzolini – POLI/USP.
Professor do INSPER na área da educação executiva de RH
Realizou trabalhos de consultoria para empresas da Europa (Portugal/ Espanha) da 
América Latina (Argentina, Peru, El Salvador, Costa Rica e Colombia) e da África 
(Moçambique).
Especialização em Transtorno Mental Relativo ao Trabalho no Instituto de Psiquiatria do 
Hospital das Clínicas da FMUSP.
Especialista em comportamento humano no trabalho e desenvolvimento de pessoas e 
equipes.
Colaborador do livro: Trabalho em grupo e autonomia como instrumentos de 
competição. Atlas 2010, 2ªed.
Autor de vários artigos publicados na imprensa.
Sócio diretor da LCZ Desenvolvimento de Pessoas e Organizações.

19



consultor

Dr. Luiz Massad
Médico,34 anos como Clínico Geral com especialização em Psiquiatria Clínica e em Medicina do
Trabalho.
Formação em  Perito Judicial – 1998-Professor do Curso de formação de Peritos pelo (IBEJ-Instituto
Brasileiro de Extensão Jurídica).
Especialização em Auditoria Médica (Fundação Getulio Vargas).
Professor do Curso de pós Graduação em RH em Saúde e Segurança no Trabalho 
Professor do Curso de Ergonomia  e Formação de Peritos Judiciais– C.N.Rossi.
Médico Chefe de Indústria de Pneumáticos  "Firestone“. 
Médico do Trabalho e Coordenador do Programa Médico de Saúde Ocupacional - Banco Sudameris 
Ex membro da Subcomissão de Saúde da Febraban.
Ex secretário Geral e Membro do Corpo Docente do IBEJ – Instituto Brasileiro de Extensão Jurídica para
Profissionais de Outras Áreas.
Médico Auditor do plano de Assistência Médica e coordenador da saúde ocupacional do Banco Real 
ABNAMRO.
Médico Auditor do plano de Assistência Médica e coordenador da saúde ocupacional do Banco
Santander.
Atualmente consultor médico da Rede D’Or Hospitais.
Atua como Perito Judicial em Pericias Previdenciárias cível e trabalhista, prestando serviços de
assistência técnica científica e serviços de consultoria ,que abrangem Avaliações de Ergonomia, de
Orientações nas Ações de Saúde Ocupacional e Auditoria Médica com análise do plano de saúde das
empresas.
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clientes LCZ



empresas atendidas com parceiros



Ateliê de Pesquisa 
Organizacional



O Ateliê de Pesquisa Organizacional nasceu da parceria entre a
LCZ Desenvolvimento de Pessoas e Organizações e a ComSenso –
Agência de Estudos do Comportamento.
A primeira acumula mais de 30 anos de consultoria de RH na área
do desenvolvimento humano e da aprendizagem organizacional. A
segunda, tem mais de 20 anos de atuação em pesquisa de
mercado e comportamento do consumidor.
O trabalho conjunto dessas empresas tem como produto uma
metodologia de pesquisa organizacional dotada de expertise para
observar, transparecer, tangibilizar, revelar e diagnosticar
comportamentos e situações dentro da empresa e nas relações da
empresa com todos os seus stakeholders.
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pesquisadora

Suzy Zveibil

Psicóloga . 
Profissional de planejamento e análise de pesquisa de mercado e opinião.

Lecionou na Cadeira de Atendimento Familiar na UNIP.

Especialista em diagnósticos organizacionais de opinião.

Consultora da Rede UNIETHOS para trabalhos de Direitos Humanos e Diversidade 
e Inclusão.

Formada em mediação de conflitos.

Pós graduada em terapia de casal e família.

Co-autora do livro “As Herdeiras”, Editora Nobel. 1993.

Sócia Diretora da ComSenso - Agência de Estudos do Comportamento e do Ateliê 
de Pesquisa Organizacional.
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clientes Ateliê
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http://www.monsanto.com.br/index.asp
http://www.monsanto.com.br/index.asp
http://www.holcim.com.br/BR/PT/page/home.html
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