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Resumo

Resumo

A psicologia organizacional é um ramo da
psicologia que trata da eficiência organizacional e
da avaliação do desempenho dos funcionários.
Além de buscar analisar casos de estresse no
trabalho aliado as doenças ocupacionais. Esse
trabalho teve como objetivo demonstrar as
contribuições que podem ser fornecidas pela
psicologia organizacional para a qualidade de vida
no trabalho. O método utilizado para o
desenvolvimento deste trabalho foi à pesquisa
bibliográfica, desta forma foi feito um levantamento
através das bases de dados Scielo – Scientific
Eletronic Library Online – e no Portal Lilacs –
Literatura Latino-americana e do Caribe em
Ciências da Saúde. O estudo desse tema traz
diversos benefícios ao desempenho da
organização e para a satisfação do funcionário com
seu local de trabalho, fornecendo maior
possibilidade de qualidade de vida no trabalho.
Com o levantamento realizado foi possível verificar
que esses aspectos podem ser abordados por
diferentes construtos e assim, cada vertente
analisada poderá afetar de forma positiva ou
negativa os índices de qualidade de vida do
trabalhador. Além disso, nota-se que os psicólogos
organizacionais possuem importante papel neste
cenário, pois irá auxiliar na resolução de problemas
e intervir no estresse excessivo e até no baixo
desempenho do funcionário.

Levando em conta a necessidade de se falar
em suicídio, o presente trabalho teve como objetivo
fazer um levantamento dos estudos que abordem
as temáticas da prevenção e posvenção ao suicídio
no contexto brasileiro, para isso foram usadas as
bases de dados “SciELO” e “PEPSIC”. A busca de
conhecimento compreensivo sobre o tema pode
ser útil na clínica psicológica, área acadêmica, bem
como contribuir com futuros projetos na área de
políticas públicas em posvenção e prevenção ao
suicídio. Além disso, pode fornecer subsídios para
debates no âmbito de movimentos sociais e da
sociedade como um todo, tanto quanto uma prática
para profissionais. Apesar da relevância do tema,
o levantamento resultou em apenas 23 artigos no
total, sendo 10 na base de dados “SciELO” e 13 na
“PEPSIC”. Do total, 15 artigos abordaram a
temática de prevenção, 6 artigos retratam a
posvenção e, 2 relatam sobre prevenção e
posvenção. No que se refere ao ano de publicação
desses manuscritos, eles correspondem ao período
de 1999 até 2020.
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