
Saúde e Engajamento no 

Trabalho: Interfaces entre 

Medicina e Recursos 

Humanos 
 

LEANDRO MINOZZO 

MÉDICO 

ME. EM EDUCAÇÃO E PÓS-MBA EM LIDERANÇA 

DIRETOR-PRESIDENTE DA FSNH 

 





RH/GP 

Direção 

Medicina 
do 

Trabalho 

Jurídico Colaboradores 



Justificativas 

 Necessidade de constante investigação 
dos significados dados e originados pelo 
trabalho; 

 Estabelecimento do adoecimento global 
relacionado ao trabalho; 

 Gestores de RH/DP deparam-se com um 
cenário complexo, com demandas e 
metas cada vez mais rígidas, porém, 
continuam trabalhando com seres 
humanos; 

 Existência de escolhas individuais e 
corporativas entre trabalho ou saúde. 



Relação com o Trabalho 



Mediadores das Relações 

com o Trabalho 

Estresse 

 

Satisfação - Fontes 

 

Gerações 

 



Os Papéis do RH/DP 

 Liderança x Gestão  

 Resultados – Produtividade... E mais um pouco 

 Criatividade, Competências Sociais e 

Engajamento! 

 Sobre produtividade (iceberg): 

  5-15%  conhecimento e habilidade (Leite 

et al., FGV) 



 

Influenciam/determinam a 

produtividade 
 

5-15 %:  
• conhecimento e habilidades; 

 

85-95%: 
• Atitudes, feedback e consequências; 

• Ambiente de trabalho, ferramentas e recursos; 

• Prioridades, normas e procedimentos; 

• Práticas gerenciais; 

• Estrutura e objetivos da organização; 

• Cultura. 



Trabalho e Adoecimento: 

Novas Perspectivas 

 Trajetórias de Perda de Produtividade 

 “Work-Family Balance” – Equilíbrio 

Trabalho-Família 

 “Job strain”, excesso de horas de 

trabalho e adoecimento 

 Tempo sentado 

 



Trajetórias de Perda de 

Produtividade 

 Gestão estratégica de talentos – capital humano 

 Autores: Besen e Pransky; 

 Trabalhadores acompanhados ao longo de 20 

anos; 

 Conseguiram categorizá-los em 5 faixas 

(trajetórias) de produtividade; 

 Shi et al. (2013) – 19.121 trabalhadores 

 5% de melhora em índices de bem-estar diminuíram 

0,74% no absenteísmo e aumento em 0,24% na 

produtividade.  

 HAS, dor crônica, dieta, sedentarismo, saúde 

emocional, relação ruim com supervisor.  

 



“Work-Family Balance” 

 Equilibrar a vida “familiar” com o trabalho é 

um dos motivos relatados de estresse; 

 No Google, apenas 31% dos funcionários 

conseguem isolar 

pensamentos/preocupações/tarefas 

durante o tempo com a família; 

 Medidas que favorecem esse equilíbrio 

apresentam resultados positivos; 

 Qual a especialidade médica mais 

concorrida? 

 Questão de gênero. 



“Job strain”, Excesso de 

Horas de Trabalho e 

Adoecimento 

 Baixo grau de decisão sobre o que se faz 

associado à demanda excessiva: estresse – 

adoecimento (depressão); 

 Em 2014, duas meta-análises publicadas 

sobre excesso de horas de trabalho: 

 55 h x <40 h: 13% doença coronariana e 33% 

derrame; 

 Em classes sociais mais baixas, 55 h x 40 h: 29% 

risco aumentado para diabetes 



Estresse no Trabalho e 

Doenças 

 Adição à Internet (2014) – causa e efeito; 

 Estresse no trabalho é responsável por 10-

40% risco de doenças cardiovasculares 

(2015); 

 Ambiente não favorável: depressão 

(2015). 

 



Tempo Sentado: um Novo 

Fator de Risco 

Time Magazine 



Karoshi 

 Expressão japonesa para 

a morte devido ao 

trabalho excessivo; 

 

 Inicialmente descrita no 

final da década de 60; 

 

 Carga + jornada   

colapso cardiovascular; 

 





Trabalho, Estresse e 

Inteligências 

 



 

   CLF: Henry L. Thompson, Ph.D.  



“Acredito que o 

Trabalho Pode 

Favorecer e Muito a 

Saúde” 



Possibilitar o Fluxo 

 Descrito por Mihalyi Csikszentmihalyi 

em 1975; 

 O fluxo se refere basicamente a um 

“estado mental no qual as pessoas 

parecem fluir, quando mostram um 

esforço produtivo e motivado, 

associado a várias emoções 

relacionadas a comportamentos 

positivos e funcionais.”; 

 



 



Trabalhar pode 

proporcionar o 

mesmo 

benefício da 

meditação: 

ondas alfa. 



O que o GOOGLE pode nos 

ensinar sobre o tema de hoje? 

  “People Innovation Lab developed gDNA, 

Google’s first major long-term study aimed at 

understanding work”.  

 4.000 Googlers – 100 anos! 

 Quais objetivos? 

 Descobrir e experimentar como melhorar bem-

estar, cultivar melhores líderes, manter o 

engajamento dos Googlers por períodos mais 

longos, descobrir como a felicidade impacta o 

trabalho e como o trabalho impacta a 

felicidade. 

 



“Sem trabalho, toda vida 

apodrece, mas quando o 

trabalho é desprovido de alma, 

a vida sufoca e morre.”  

       

     Albert Camus 


