
PARA EMPRESAS
PSICANÁLISE

PROJETO O NOVO PARADIGMA MEDICINA
PREVENTIVA E PSICANÁLISE

UM PRO JETO  INOVADOR .  D IMINUÇAO  DO
ABSENTE Í SMO.  MOT IVE  O  AMBIENTE  DE

TRABALHO.  CU IDE  DE  S EU  COLABORADOR .



O Psicanalista ou Psicólogo que atua com a
prática Terapêutica evitando agravamentos na
saúde mental ou tratando na
multidisciplinariedade CIDs já diagnosticadas por
médicos Psiquiatras não só atende
individualmente como coletivamente.
Individualmente a terapia ocorre quando existe
um diagnóstico ou distúrbio, ou seja, surtos da
mania ao qual com o atendimento clínico
evitamos o uso abusivo de remédios, aliviamos a
dor e o comportamento do transtorno que pode
incluir compulsividade, irritabilidade,
impulsividade, depressão, fantasias, dentre
outros.

CUIDADO
INTEGRADO DA
SAÚDE
EMOCIONAL E
FÍSICA

www.onovoparadigma.online



O autocuidado em Medicina Preventiva
Prática
Mapeamento populacional
Análise Comportamental individual e
ambiental
Consultas individuais
Educação emocional e motivacional coletiva

Uma mente não equilibrada é capaz e conforme
Freud de prejudicar o corpo físico fazendo com
que o colaborador perca os motivos de estar
presente em suas responsábilidades diárias.
Não somente a família como o trabalho é
afetado.
As vezes uma preocupação em razão de pressões
vividas e em ambiente não corporativo pode
causar vertigem, mal estar, dores de cabeça,
caimbras, torcicólogos, falta de atenção e não
apenas a Psicanálise atua como um fator
preventivo e de cura como a própria prática da
Medicina Preventiva.
Aconselhamentos, reeducação, novos
conhecimentos em saúde promovem um
diferencial na vida desta pessoa sendo capaz de
ultrapassar as pressões e sem prejuízos com mais
inteligência física e emocional.
Em um atendimento coorporativo e em saúde
mental atuamos com:
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O AUTOCUIDADO EM MEDICINA
PREVENTIVA PRÁTICA
MAPEAMENTO POPULACIONAL
ANÁLISE COMPORTAMENTAL INDIVIDUAL
E AMBIENTAL
CONSULTAS INDIVIDUAIS
EDUCAÇÃO EMOCIONAL E MOTIVACIONAL
COLETIVA

Vamos explicar cada um deles, vantages e
valores!

www.onovoparadigma.online
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A partir do mapeamento individual
comportamental do colaborador, seus anseios e
queixas conseguimos organizar dicas e
abordagens coletivas para a equipe do RH de
forma a pela prática em Medicina Preventiva
primária evitarmos agravos de saúde física e
mental.
Vale ressaltar que este autocuidado também é
motivado nos atendimentos clínicos individuais
em Psicanálise e/ou Psicologia, de forma geral, na
terapêutica.

www.onovoparadigma.online

O autocuidado em Medicina
Preventiva Prática

Mapeamento populacional e
análise comportamental
individual e coletiva

Análise Comportamental DISC global

Atuamos com três modelos de mapeamento:

Esta análise consegue detectar no
comportamento do indivíduo seus anseios
pessoais e ambientais, tanto no trabalho quanto
no ambiente familiar, mas por ser mais geral
não especifica elementos relevantes para poder
ser trabalhado relações de maior produtividade
individual em determinados setores
cooporativos, mas uma vez detectado
conseguimos compreender que na população 
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Analise Comportamental DISC individual

Anamnese

temos pessoas que necessitam de uma atenção
maior conseguindo assim organizar informações
e organizações coletivas mais assertivas e
eficientes.

É uma ferramenta importante para o RH. Esta
analise consegue apontar com maior eficiente
os setores que aquele determinado colaborador
mais combina de forma a aumentar o
presenteísmo evitando o absenteísmo.
Além disso podemos detectar uma série de
comportamentos que podem ser essenciais para
o bom desenvolvimento ambiental e coletivo.

O preenchimento da Anamnese é obrigatório
para os atendimentos Clínicos Individuais, mas
também consegue identificar necessidades
vitais do colaborador e desta forma ajuda a
mapear mais profundamente a população
atendida de maneira a atuarmos coletivamente
e individualmente com práticas em Medicina
Preventiva.

www.onovoparadigma.online

Consultas Individuais
Leves, moderadas e graves.
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www.onovoparadigma.online

Com a carteira digital do projeto
descontos de até 63% em
atendimento clínico individual
mais inclusão familiar.

Seguindo as normas online de atendimento e
proteção a privacidade LGDP os atendimentos
Clínicos Psicanalíticos, Neuropsicanalíticos,
Psicológicos, Neuropsicológicos e de Nutrição
Preventiva atuam com eficácia em soluções
físicas e mentais.



www.grandesite.com.br
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ALÉM DISSO A EMPRESA, SINDICATO GANHA
NA INDICAÇÃO 10% DE CADA ATENDIMENTO
INDIVIDUAL NO PRIMEIRO MÊS DO
PROGRAMA.

www.onovoparadigma.online

Educação emocional e
motivacional coletiva
Seguindo a pratica de Medicina Preventiva, neste
momento vamos deixar o físico e focar no mental,
pois o físico já foi trabalhado em outros
atendimentos, sendo assim, explicar
neuropsicanaliticamente como um cérebro funciona
é ser capaz de organiza-lo e seguindo a proposta do
Pai da Psicanálise Freud, ou seja, organiza-lo
conscientemente. A consciência é a que salva, pois
a razão que participa da organziação especial e
junto as FEs, Funções Executivas é quem é afetada
ou quem controla as emoções. Essa prática envolve
o que chamos de Inteligência Emocional. 
Nem sempre conseguimos solucionar o meio de
forma a precisarmos de uma terceira pessoa para
nos ajudar a nortear decisões. Essa atuação é
essencial para fortalecer as relações interpessoais e
os próprios caminhos da empresa que tanto
depende do RH para seu sucesso.



3 PILARES
AUTOCUIDADO,
MAPEAMENTO
POPULACIONAL
E CONSULTAS
ONLINE
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PERCEBA QUE USAMOS TRÊS PILARES DE
ATENDIMENTO QUE SE INTERCALAM: O
AUTOCUIDADO FÍSICO E MENTAL PELA
PRÁTICA DE MEDICINA PREVENTIVA, O
MAPEAMENTO POPULACIONAL E O
ATENDIMENTO CLÍNICO ONLINE.

www.onovoparadigma.online

Vamos falar de valores
corporativos.

CARTEIRA DIGITAL

Neste processo organizamos o ambiente e o
'humano' junto a reeducação, acolhimento,
controle e proteção.

R$ 19,90 inclui até 5
pessoas da família e
oferece descontos de 23%
a 63% em Atendimento
Clínco Individual Online.

Além disso o Sindicato ou Empresa ganha no
primeiro mês de atendimento do colaborador e/ou
familiar 10% do valor do atendimento mensal.

CARTEIRA DIGITAL e
Mapeamento
Populacional

R$ 59,90 por colaborador.
Inclui 1 atendimento
mensal individual.

O Colaborador terá descontos em Atendimento
Clíncos Online para familiares, o direito de um
atendimento mensal e a empresa será mapeada
coletivamente de forma a organizarmos as
relações interpessoais e detectarmos possíveis
agravos.
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Vamos falar de valores
corporativos.

Mapeamento
Populacional

R$ 45,00 por colaborador.
Inclui um atendimento por
colaborador mensal sem
inclusão familiar e sem
desconto.

Esta prática levanta dados importantes para
organizar o ambiente coletivo e individual
'humano' da empresa. Aumenta o presenteísmo e
diminui o absenteísmo garantindo o ROI.

A prática de Medicina Preventiva física e
mental está inclusa em todos os programas
acima e dependendo da quantidade de
colaboradores conseguimos organizar um
orçamento mais pontual.

Fale com um de nossos especialistas:
coordenadoria@onovoparadigma.online
whatsapp: +55 (19) 98607 9252


