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O trabalho realizado pela Equipe de Psicologia da Gerência de Saúde do Estado de Goiás 
consiste em: avaliação psicológica em casos de readaptações e aposentadorias, em 
servidores que solicitam licença para tratamento de saúde mental, atendimento psicológico 
para qualquer servidor que solicite o serviço e aqueles que passaram pela perícia e o médico 
considere como importante acolhimento do psicólogo. 

É utilizado como metodologia nos casos de readaptação e licença, aplicação de questionários 
para identificação da Síndrome de Burnout e sintomas depressivos além de entrevista 
contextualizada com finalidade de verificar disposição, anseio e pretensão do servidor com a 
continuidade da sua carreira. Ao final do atendimento é solicitada busca por 
acompanhamento psicoterápico caso este trabalho ainda não seja realizado. 

Após atendimento são extraídos dados como a patologia, fatores associados ao seu 
adoecimento, cargo, grau de satisfação do atendimento prestado para que sejam discutidas a 
possibilidade de novas intervenções para se alcançar resultados cada vez mais satisfatórios 
diante do servidor. 

A intenção do trabalho realizado com servidores que solicitam aposentadoria é estimulá-lo a 
refletir e discutir sobre esta nova fase, possibilitando a busca de entendimento sobre as 
questões resultantes da mudança de vida na aposentadoria para que consiga buscar um novo 
projeto de vida que lhes satisfaça e assuma novas atividades baseadas no conhecimento dos 
interesses pessoais e de novas motivações. 

Em todos os casos são avaliados o comportamento individual,  influência de fatores 
hereditários, ambientais e psicossociais sobre funcionamento do indivíduo, realizado a 
Escuta dos anseios do servidor e pontuações caso seja necessário. 

Através deste novo modelo de atendimento, pleiteamos um resultado global junto ao 
servidor, cujo objetivo é conscientizá-lo sobre as diversas possibilidades de atendimento, 
que poderá contribuir em sua melhora nos diversos setores de sua vida (social, afetivo, 
ocupacional, sexual, saúde, etc.) obtendo assim seu equilíbrio físico-emocional além da 
possibilidade de busca por novos caminhos profissionais onde se possa alcançar eficiência e 
satisfação caso o ofício atual esteja favorecendo para seu padecimento. 
 



 
 
 

 
 


