
saúde mental

Preservação
do intelecto
Num mundo em que o conhecimento é o principal
insumo para alavancagem dos negócios, cabe ao gestor
de RH preservar a saúde mental dos colaboradores

Oprincipal foco dos programas
de qualidade de vida nas em-
presas tem sido a saúde mental
dos trabalhadores. Afinal, no

mundo atual, o conhecimento é a matéria-
prima para o desenvolvimento dos negócios
e cabe ao profissional de Recursos Huma-
nos preservar a mente dos colaboradores
por meio de ações corretivas e preventivas.

Algumas organizações vêm se preo-
cupando mais com o assunto nos últimos
cinco anos, mas há casos de programas de
preservação da saúde mental que existem
há mais de uma década, exemplo do Tribu-
nal Regional Federal da 3a Região (TRF-3),
em São Paulo.

Para explicar a importância e a razão
desse programa, Alberto Ogata, diretor da
subsecretária de assistência médico-social
da instituição, começa explicando que o

"cliente final" do Tribunal é a sociedade.
"Nossa grande preocupação é ter os servi-
dores produtivos e saudáveis para entregar
um serviço melhor", destaca.

O médico acrescenta que o acúmulo de
processos no Judiciário tem acarretado um
aumento dos níveis de estresse. "E nem
sempre os planos de saúde têm redes ade-
quadas para o atendimento das questões de
saúde mental", avalia. "Além da Lei 9656/98
prever 20 consultas por ano por usuário, o
que é uma quantidade ridícula", critica.

Para cobrir essa necessidade, Ogata afir-
ma que o TRF-3 criou uma rede de atenção
à saúde mental com psicólogos — para tera-
pia individual, familiar de casal -, psiquia-
tras e, clínicas para dependentes químicos,
que é administrada dentro do programa de
qualidade de vida. "Oferecemos uma rede
para suporte emocional, psiquiátrico e so-
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O atendimento oferecido pela
General Electric e pela Unilever por
meio de ca// centers de consultorias
especializadas é utilizado para
atender os funcionários que
estejam em localidades distantes
e que não tenham profissionais
credenciados. Quando apresenta
algum problema, o colaborador liga

para a central, que tem psicólogos
que atuam como atendentes e
fazem o diagnóstico. Se a questão
não pode ser resolvida apenas
durante a ligação e desde que haja
atendimento próximo, o colaborador
é encaminhado para uma consulta
presencial.

Daniel Eíd Tucci, gerente de RH da

GE, conta que o serviço é tão eficaz
que nunca registrou um único caso
que não tenha sido resolvido. "Pode
acontecer de um ou outro problema
ficar sem solução, mas nosso
funcionário é coberto por todo o
sistema e, se ele está numa situação
mais urgente, pode ir diretamente ao
plano de saúde", relata.



cial bastante ampla e nossos usuários têm
acesso ilimitado de sessões", complementa.

Se no setor público há uma preocupa-
ção com a preservação intelectual dos ser-
vidores, entre as empresas privadas as ações
relacionadas à saúde mental são ainda mais
acentuadas. Multinacionais como General
Electric, Philips e Unilever mantêm estrutu-
ras de atendimento via call center para os fun-
cionários que estão com problemas emocio-
nais ou psíquicos.

A Unilever, por exemplo, possui um pro-
grama de qualidade de vida sob um guarda-
chuva chamado Feel Good. Elaine Molina,
diretora de saúde da empresa, explica que
as ações relacionadas à saúde mental ficam
fora desse programa e são atendidas por um
"pilar" específico, denominado Feel Alive,
no qual os empregados são convidados a
participar de momentos de reflexão. "Con-
vidamos pessoas influentes no ramo da lite-
ratura para discutir alguns temas. Ê um pro-
cesso leve e divertido", ressalta a médica.

Ela ainda informa que a Unilever de-
cidiu implementar o Feel Alive há apro-
ximadamente oito anos, quando a área
de saúde detectou um aumento de casos,
como depressão, síndrome do pânico, es-
tresse e dependência química. "Com esse
crescimento dos problemas, identificamos
a necessidade de contê-los e ajudar os fun-
cionários", salienta.

Assim como no TRF-3, a Unilever tam-
bém conta com uma equipe multidisciplinar
terceirizada, formada por psicólogos e psi-
quiatras, para o atendimento aos colabora-
dores. "Nossos médicos sabem identificar o
problema, mas não são especialistas", pontua.

Além de clínicas e de profissionais ter-
ceirizados para o atendimento aos funcio-
nários, a Unilever e a General Electric (GE)
também terceirizam o primeiro contato dos
pacientes com consultorias especializadas
na atenção a problemas de saúde mental.

Na GE, existem dois tipos de atendi-
mento: o Programa de Atendimento ao
Empregado (PAE) e o Help by Numbers,
específico para os casos relacionados à saú-

de dos funcionários. "O co-
laborador entra em contato
com a consultoria e faz seis
sessões presenciais para tra-
tar o problema. Se após essas
consultas a questão não foi
resolvida, ele ou o familiar,
porque esse serviço é exten-
sivo aos dependentes, é enca-
minhado para a rede médica",
detalha Daniel Eid Tucci,
gerente de Recursos Huma-
nos para o Brasil e Cone Sul.

Por ter um número muito
grande de funcionários que atuam em cam-
po - são cerca de 4 mil só na área de vendas
-, a Unilever oferece um serviço 0800 no
qual o colaborador faz contato com os psi-
cólogos da consultoria contratada e relata
seu problema. "Se o profissional que está
atendendo percebe que o problema é grave,
faz o encaminhamento para uma rede cre-
denciada para que seja feito o atendimento
presencial", explica.Elaine.

Entretanto, ela ressalta que esse tipo de
atendimento é feito apenas para o pessoal
que trabalha na rua e em locais em que não
há psicólogos credenciados. Para as fábricas
e escritórios, as consultas são presenciais.

Apesar de ter um limite de consultas
como ocorre na GE, Elaine ressalva que
essa limitação varia de caso a caso. "Há
questões que são resolvidas com quatro
consultas e outras que levam mais tempo.
O que fazemos é tirar o paciente da crise e,
se ele quiser continuar a terapia, deve fazê-
lo com recursos próprios", comenta.

A Philips implementou seu programa
de saúde mental em 2006 como um com-
plemento do plano de assistência médi-
ca, tanto que a gestão é feita em parceria
com a seguradora SulAmérica. Chamado
+Vida, esse programa contempla várias
ações de prevenção de doenças e promo-
ção à saúde, como reeducação, prevenção e
tratamento da dependência química e taba-
gismo, gerenciamento de estresse e gestão
de doenças crônicas (Vanderlei Abreu).
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Os programas de saúde
mental das empresas
consultadas atendem,
em sua maioria, as
seguintes patologias:
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