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Introdução: De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental não é
definida simplesmente pela ausência de doenças e sim por um estado 	de bem-estar
físico, mental e social. Ademais, o conceito de saúde mental abrange o bem-estar
subjetivo, a auto-eficácia reconhecida, a autonomia, a competência e a auto-realização
do potencial intelectual e emocional, dentre outros aspectos. O Coaching é um
processo de autoconhecimento e de descoberta voltado tanto para a vida pessoal,
quanto para a vida profissional a partir de metas e objetivos em curto, médio e longo
prazo. Quanto à Psicologia, Coaching e a terapia se diferenciam. Objetivo: O objetivo
deste trabalho é entender a relação que se estabelece entre a ferramenta de trabalho
Coaching e os conhecimentos da Saúde Mental e Trabalho. Vislumbrando adquirir
maiores conhecimentos quanto ao conteúdo investigado e aprimorar os já obtidos.
Metodologia: Utilizou-se como metodologia um questionário estruturado com respeito
ao Coaching e suas implicações. Compunham o questionário 09 perguntas, sendo duas
delas direcionadas apenas aos profissionais da área de Psicologia. Foram entrevistados
03 profissionais com formação em Coaching, um deles era um Administrador de
empresas, e as outras duas, Psicólogas Resultados: Os profissionais entrevistados
responderam a questões referentes à aplicação do Coaching, aos benefícios que podem
ser proporcionados, e à relação que este processo estabelece com a saúde mental.
Segundo eles o Coaching é um processo que pode ser desenvolvido em indivíduos,
grupos ou empresas para aumentar seu desempenho garantindo assim resultados
positivos através de ferramentas e técnicas profissionais. Este pode ocorrer de formas
presencial ou on-line; semanal, quinzenal ou mensal. Quanto à relação do Coaching
com a saúde mental, a Psicóloga entrevistada aponta: “O processo de Coaching leva o
cliente a buscar novos entendimentos, alternativas e opções capazes de fazer com que
ele amplie suas realizações e conquistas, os profissionais ajudam as pessoas a fazerem
mudanças saudáveis em suas vidas, aprender novas formas de enfrentamento e função
em seu potencial máximo,ele capacita o indivíduo a identificar metas e reestruturar
suas circunstâncias e modos de pensar e agir, colaborando para uma melhor qualidade
de vida. No entanto, o Administrador de empresas acrescenta: “O processo de
coaching não é adequado para portadores de problemas graves de saúde, pois o cliente
precisa estar em plenas condições físicas e mentais para responder as incursões do
Coaching, que em hipótese alguma substitui o tratamento normal. Conclusão: Os
resultados obtidos legitimam as informações literárias.Sobre à saúde no trabalho
compreendeu-se que o processo de Coaching não é aplicável em pessoas com agravos
na saúde mental, mas entendendo que saúde mental não quer dizer ausência de doença,
esse processo pode auxiliar na promoção do bem estar do coachee.
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