
Case : Saúde Mental e Prevenção de Violência no Local Trabalho
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Jornal : O Estado de SP – 10/09/19

• As profissões relacionadas a área da saúde – enfermagem, médicos... está entre as
mais críticas quando o tema é depressão, burnout e suicídio (segundo OMS).  

• 28 de maio de 2019 – A síndrome de burnout está incluída como CID-11, como um 
fenômeno ocupacional. Não é classificada como uma condição de saúde.
A definição de burnout na CID-11 é:
“Burnout é uma síndrome conceituada como resultante do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. 
É caracterizada por três dimensões:
• sentimentos de exaustão ou esgotamento de energia;
• aumento do distanciamento mental do próprio trabalho, ou sentimentos de negativismo ou cinismo relacionados ao próprio trabalho; e
• redução da eficácia profissional.

https://icd.who.int/en/


Equipe Multiprofissional – Saúde Mental 



AÇÕES:

• Programa “Cuidar Ser”; 

• Política de Prevenção a Violência no 

ambiente de trabalho;

• Apoio Psicossocial disponível a todos 

os colaboradores, com disponibilidade 

de sessões de Psicoterapia;

• Atendimento psicológico no HCor, com 

psicoterapia breve (12 sessões); 

• Clínica referenciada de Psiquiatria;

• Acesso a serviços de apoio psicológico 

imediato após incidentes traumáticos;

• Atendimento  a 2ª vitima; 

• Ações de prevenção – Bem Estar;

FLUXO DE ATENDIMENTO



Saúde 
Mental 

Programa que visa acolher, apoiar e cuidar dos profissionais 

de saúde, por meio  de oficinas de MEDITAÇÃO e 

ARTETERAPIA em grupo; possibilitando um espaço de 

autocuidado, auto expressão e autogestão emocional, 

gerando bem estar, felicidade, pensamentos positivos e 

maior resiliência para lidar com os dilemas pessoais e 

profissionais.

Cuidar Ser

• Critérios: Ter afastamento/atestado por motivos emocionais; Ter 
solicitado ajuda para liderança, consultoria interna, RH, colegas de 
trabalho; Alterações comportamentais: oscilações de humor, raiva, 
tristeza, alegria, emagrecimento, ganho de peso, perda de cabelo, 
alterações na pele...



 PHQ-9 (Depressão)

0 – 4 nenhuma / 5 – 9 leve / 10 – 14 moderado / 15 – 19 moderadamente grave / 20 – 27 grave 

O ponto de corte recomendado para o índice de gravidade é uma pontuação de 9.

 GDA-7 (Ansiedade)

0 – 4 nenhuma / 5 – 10 ansiedade leve / 11 – 15 ansiedade moderada / 15 – 21 ansiedade grave 

O ponto de corte recomendado para o índice de gravidade é uma pontuação de 7.

 WHODAS 2.0 (Função)

As pontuações atribuídas a cada um dos itens . Essa pontuação total é dividida por 48 e multiplicada por 100 

para fornecer uma porcentagem final. O nível de funcionamento varia de 0% (função completa) a 100% 

(sem função).



Análise Preliminar



“PREVENÇÃO DE 
VIOLÊNCIA NO LOCAL 

DE TRABALHO”



Definições:

Estão incluídas quaisquer formas de privação, infração de direitos trabalhistas e

previdenciários ou qualquer negligência em relação às condições de trabalho ou omissão

de cuidados.

Objetivo:
Definir o processo para nortear e sistematizar as notificações das questões relacionadas a 
suspeita ou confirmação de formas de violência contra os colaboradores no HCor, com 
foco preventivo e de tratamento,  sempre que necessário. Mantendo assim, a saúde física 
e mental dos profissionais da instituição, através de clima institucional saudável, gerando 
engajamento e produtividade. 



Mapeamento dos Tipos de Violência:

Violência no trabalho interna: podendo ser originada tanto de superiores hierárquicos, como de outros 

colegas e pares de trabalho.

Violência no trabalho externa ou violência de terceiros: é praticada por pessoas que não pertencem à 

organização, tais como:  clientes, pacientes ou familiares, mas também pessoas que não tem tal relação. 

• Violência relacionada a organização do trabalho;

• Discriminação;

• Violência Psicológica ou Moral ;

• Agressões provocadas por violência doméstica, assaltos no trajeto, estupro e outros;

• Violência nas mídias e redes sociais;

• 2ª. Vítima: colaborador do HCor (funcionários, médicos credenciados, funcionários terceiros) que estão direta ou

indiretamente envolvidos em um evento adverso ou evento sentinela, que tenha acidentalmente causado dano ao

paciente e/ou prejuízo no processo do cuidado, a primeira vitima é o paciente;

• Cuidados em relação ao suicídio: A tentativa de suicídio é definida como uma conduta que não tem um desenlace

fatal e inclui qualquer dano autoinflingido, executado deliberadamente, com intenção de morte.



Riscos da Violência:

Realizado mapeamento do HCor com as áreas de maior risco, através da metodologia APR

(ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO):

1. Área Assistencial: inclui os seguintes profissionais - Assistente Social, Assistente de Atendimentos das áreas 
assistenciais, Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, Copeiras Clínicas, Educadores Físicos, Enfermeiros, Farmacêuticos, 
Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Médicos, Psicólogos e outros profissionais ligados diretamente a atividade 
assistencial que estejam em contato direto com pacientes. 

- Áreas de maior risco assistencial: Pronto Socorro e Unidades de Internação  .  Segundo literatura e pesquisas recentes, a área 
de  enfermagem é apontada como a segunda profissão com maior risco de sofrer violência, atrás apenas de oficiais de policia.

2. Áreas de Apoio: Copa (Lanchonete e Bistrô), Higiene, Recepção (Concierge e Recepcionistas), Segurança, Portaria e 
Manobristas, Manutenção, Almoxarifado, Cozinha e Refeitório.

3. Áreas Administrativas: RH (Administração de Pessoal, Seleção de Pessoal e Medicina do Trabalho),  Assistentes de 
Atendimento, Ouvidoria, Internação e Tesouraria. 



Métodos de Prevenção - HCor

• Código de Conduta Institucional

• Canal de Denúncias

• Acolhimento às vítimas de violência no trabalho: “Comitê Gestão da Violência no Trabalho”,
fornecendo todo o suporte para a notificação do episódio de agressão (abertura de boletim policial,
comunicação de acidente de trabalho– CAT – registro de queixa junto à comissão de ética específica
ou outra comissão que seja designada pela instituição), assim como, apoio psicológico, social, jurídico
ou tratamento psiquiátrico.

O Comitê é acionado sempre que houver necessidade, composto por representantes das áreas de
Recursos Humanos, Med. Trabalho, Psicologia, Ouvidoria, Seg. Patrimonial e Seg. Trabalho.

• Capacitação de lideranças: Assédio Moral e Sexual, Gestão Pessoas, Coaching, Equilíbrio Emocional ,
Liderança Positiva, Pesquisa Engajamento e outros.

• Capacitação dos profissionais: Treinamento Integração, Código Conduta, Nosso jeito de atender e
outros.

• Estruturação dos serviços de vigilância e segurança institucional: Medidas de contenção,
identificação das pessoas que acessam o HCor, iluminação adequada, vídeo vigilância, saídas de
emergência, fechaduras em locais perigosos, escolta policial (sempre que necessário), TAG’s, central
de segurança, comunicação via rádio na seg. patrimonial e outros.



Fluxos específicos:

1. Atendimento Emergencial

2. Canal de Denúncia

3. 2ª. Vítima
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Obrigada!
scastellan@hcor.com.br


