


OBJETIVOS ESPECÍFICOS
☆ Desenvolver liderança engajadora;
☆ Promover o conhecimento específico de todos os
ambientes, processos e organização do trabalho da
instituição de saúde ;
☆ Desenvolver conhecimentos aplicados em
planejamento, gerenciamento estratégico e áreas
específicas (Psicologia Social, Sistemica, Positiva,
Psicodinamica do Trabalho e Clínicas do Trabalho);
☆Elaborar com as equipes multidisciplinares produtos
estratégicos e aplicáveis ao ambiente do trabalho. 

APRESENTAÇÃO

Prezado gestor,

É com grande satisfação que a Comissão de Saúde
Mental no Trabalho do Fórum de Saúde e Segurança no
Trabalho do Estado de Goiás (FSSTGO), apresenta o
Projeto Anjo da Guarda, que tem como objetivo principal
promover a saúde e segurança dos trabalhadores da
saúde em tempos de pandemia e pós-pandemia. O
projeto será desenvolvido em 02 etapas, e este E-book
apresenta os pontos centrais do Projeto Anjo da Guarda
I.
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PREMISSAS
☆  Criar ambiente de confiança, credibilidade e
sigilo;
☆  Utilizar as informações recebidas para
desenvolver ações estrategicas em proteção,
promoção e prevenção à saúde;
☆  Colaborar para a construção de um ambiente do
trabalho seguro e saudável;
☆  Fomentar princípios éticos, desenvolvimento
técnico - científico  e cumprimento de normas em
saúde e segurança do trabalho;
☆  Promover ações psicoeducativas com base na
psicologia positiva, sistêmica, social, Psicodinamica
do Trabalho e  Clínicas do trabalho.
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METODOLOGIA

Contato pessoal com o trabalhador da
saúde

Vamos conhecer o passo a passo do projeto?
Importante salientar que todas essas ações serão
de responsabilidade do gestor de pessoas  e/ou
profissional de saúde mental.

Atendimento à demanda



Retorno ao trabalhador

Eleição do Anjo da Guarda

Diagnóstico, Intervenção e Avaliação

Manutenção constante do contato pessoal
e atendimento à demanda.

Encontros virtuais reflexivos
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Preparação para o Anjo da Guarda II
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FLUXOGRAMA DO PROJETO
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CONTATOS IMPORTANTES
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CONTATOS IMPORTANTES



SAIBA MAIS SOBRE O PROJETO
ANJO DA GUARDA!

Consulte o projeto na íntegra! 
Ele também foi enviado para o seu e-mail!

AUTORIDADES RESPONSÁVEIS
Janilda Guimarães de Lima

Procuradora Oficiante do PROMO 451 20

Tiago Ranieri de Oliveira
Procurador Chefe do MPT18 

Tiago Siqueira Barbosa Cabral
Procurador Coordenador do FSSTGO 

Jacqueline Carrijo
Auditora Fiscal do Trabalho
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CONTATO
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Vanneska Gusmão

COORDENADORES DO PROJETO
Ana Cláudia Vazquez - Doutora em Psicologia

Carla Maria Santos Carneiro - Doutora em Psicologia
Priscilla Paiva Dias - Mestre em Psicologia


