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Segundo McDonald, está na hora das empresas

começarem a investir em treinamentos e

educação relacionados a saúde mental e

transtornos comuns como estresse, depressão e

ansiedade. E, se a questão deve se torna

prioridade na estratégia, a liderança tem um

papel fundamental. Eles precisam dar o exemplo.

“Temos um modelo de comportamentos que

esperamos dos líderes, como trabalho em equipe

e mentalidade de crescimento, e são pontos que

orientam a performance e o que esperamos

deles. E podemos ter um comportamento

adicional que é sobre bem estar, sobre sua

própria imagem e olhar como eles cuidam de sua

própria saúde. Nenhum líder pode liderar sem

estar saudável. E assim eles podem compartilhar

as boas práticas”, ensina McDonald. Confira aqui

a matéria completa.

NENHUM LÍDER PODE LIDERAR

SEM ESTAR SAUDÁVEL. 

PALAVRA DO ESPECIALISTA

Ainda estamos vivendo um momento diferente 

onde é preciso estar atento, atualizado e nos 

reinventando diariamente. Nunca foi tão 

importante cuidar da saúde mental das pessoas, 

e esse cuidado tem se tornado cada vez mais 

presente e preponderante no dia a dia das 

empresas. 

A maneira de se relacionar mudou: é preciso 

encontrar novas formas, novas abordagens com 

um olhar integral sobre a saúde, considerando 

mais do que nunca seu aspecto físico e também 

emocional. 

Cientes disso, o SESI reestruturou seu portfólio de 

serviços em saúde mental contemplando 

soluções para empresas de qualquer porte, 

segmento ou histórico de atuação nesta 

temática.  Além disso, os serviços serão 

disponibilizados de forma presencial ou virtual, de 

acordo com a necessidade da empresa e 

necessidade do momento vivido em virtude da 

Pandemia. 

A saúde mental está presente no nosso cotidiano 

em diferentes aspectos e por isso, optamos por 

apresentar nossos serviços a partir de temáticas 

como forma de facilitar o acesso e estamos mais 

próximos da realidade das empresas. São elas: 

Saúde mental no trabalho; Fatores de proteção e 

risco; Saúde financeira; Liderança e saúde 

mental; Prevenção ao uso de drogas; Estresse; 

Ansiedade; Depressão; Felicidade e 

engajamento; Relações interpessoais e Gestão 

das emoções.

A empresa terá a liberdade de trabalhar com 

quantas temáticas quiser, sob a forma de 

consultorias, workshops, diagnósticos ou 

atendimento direto ao trabalhador. 

Tudo isso para dizer que muitas novidades estão 

chegando e que estamos preparados, com uma 

equipe qualificada, para auxiliar as empresas na 

gestão da saúde mental dos seus trabalhadores. 

Aguardem.

* Letícia Lessa é assistente social, pós graduada em Gestão 

de RH e Saúde do Trabalhador e Gerente da área de Saúde 

Mental e Inovação do SESI-RS.

COMO ESTÁ A SAÚDE MENTAL

DA SUA EMPRESA?
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Você acompanhou a campanha do Janeiro Branco que fizemos nas nossas redes sociais?

O Janeiro Branco é um importante movimento de conscientização da importância do

cuidado com a saúde mental e não poderíamos deixar de participar.

Como forma de abordar a importância da temática e cuidado com a saúde mental, a

equipe do CISFPS disponibilizou uma série de vídeos. Vamos disponibilizar eles aqui para

você:

- O que é o movimento janeiro branco? Clique aqui para assistir.

- Gestão das emoções. Clique aqui para assistir.

- A relação entre saúde mental e trabalho. Clique aqui para assistir.

CAMPANHA JANEIRO BRANCO

O ano de 2020 ficou marcado como um dos mais

duros e complicados dos últimos tempos. A

pandemia do novo coronavírus alterou

completamente a rotina da maioria das pessoas,

e trouxe incertezas e medos.

Todo esse estresse segue causando impacto na

saúde mental de cada vez mais indivíduos. Muitas

vezes, é possível lidar com a ansiedade, a falta de

motivação, o receio de adoecer ou perder

pessoas queridas para a Covid-19. Em outras

situações, o melhor a fazer é contar com a ajuda

de um profissional especializado. Confira aqui a

matéria completa.

PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS EXIGE

CUIDADOS COM A SAÚDE MENTAL.

INFORMAÇÕES, CRÍTICAS OU SUGESTÕES ENTRE EM CONTATO CONOSCO:

CENTRO.FATORESPSICOSSOCIAIS@SESIRS.ORG.BR

RADAR CISFPS

www.sesirs.org.br/cisfps

+55 51 3347 8787

FICA A DICA

fatores-psicossociais

Human Office será o primeiro

evento de co-criação do

presente do trabalho no Brasil.

O evento será realizado

gratuitamente no dia 17 de

março. Clique aqui e saiba

mais.

Programa educacional do

Einstein que nasceu da

necessidade de instrumentalizar

profissionais do mundo VUCA e

líderes da saúde para lidar, de

forma mais saudável, com as

crescentes demandas no

ambiente de trabalho. Para

mais informações acesse aqui.

Uma oportunidade para descobrir

como superar os principais males

do mundo moderno, como

ansiedade, depressão e estresse.

Faça a sua inscrição aqui.

EVENTO HUMAN OFFICE. CURSO SAÚDE MENTAL NAS

ORGANIZAÇÕES.

CURSO MENTE EM FOCO:

INVESTINDO NA SUA SAÚDE

MENTAL PARA ALCANÇAR

SEU POTENCIAL.

CONFIRA AQUI TODAS AS EDIÇÕES DO INFORMATIVO ATUALMENTE.

A saúde mental tornou-se uma prioridade para as

empresas como resultado do COVID-19. A

incerteza e o estresse criados pela pandemia e o

aumento do isolamento devido ao trabalho

remoto em grande escala pressionaram o bem-

estar mental da força de trabalho. O custo global

da saúde mental devido à perda de

produtividade, ausências e rotatividade de

pessoal é estimado em cerca de US $ 2,5 trilhões

anualmente.

Ao mesmo tempo, a crescente consciência em

relação a importância de cuidar da saúde mental,

esse desafio criou um novo ímpeto para lidar com

uma questão que continua sendo um estigma em

muitas organizações.

O Fórum Econômico Mundial, em parceria com a

Agenda de Davos , convidou seis lideranças

globais para compartilhar o que suas organizações

estão fazendo para proteger a saúde mental de

seus funcionários. Confira nos tópicos a seguir:

1. Apoie uma força de trabalho mais híbrida: as
empresas podem fazer a mudança acontecer

falando - e ouvindo! Pergunte ao seu pessoal

como eles estão e do que precisam. (Elaine Arden

, Diretora de Recursos Humanos do Grupo, HSBC)

2. Lidere pelo exemplo: como empregadores,
temos a obrigação de oferecer aos nossos

colegas de equipe oportunidades de falar

abertamente sobre sua saúde mental e de

garantir o apoio de que eles ou suas famílias

possam precisar. (Sheri B Bronstein , Diretora de

Recursos Humanos, Bank of America)

Como melhorar a saúde mental 

no local de trabalho.

3. Construir bem-estar mental em nossa cultura

de liderança: em 2021, podemos esperar que

mais locais de trabalho reconheçam a saúde

mental e mudem radicalmente suas ações

sobre o bem-estar mental, ao lado de um foco

contínuo na saúde física. (Kerry Dryburgh ,

diretor de pessoal, BP)

4.Envolver, compreender e apoiar o pessoal:

compaixão e empatia não são mais vistas
como qualidades extras e agradáveis de se ter.

Eles agora são essenciais. (Saurabh Govil ,

Diretor de Recursos Humanos, Wipro Ltd)

5.Alcance todos os nossos funcionários em

toda a organização: Precisamos entender

melhor as preocupações, ser proativos com

ideias e programas e chegar a todos os nossos

funcionários na organização, incluindo nossas

famílias e nossas comunidades, para que

estejam cientes de que nos importamos e que

iremos ajudar. (Toby Switzer , Diretor de Capital

Humano, Agilidade)

6. Ter uma visão ampla do que você classifica

como suporte à saúde mental: Uma visão

ampla incorpora atenção plena e primeiros

socorros de saúde mental até políticas de

trabalho flexíveis e bem-estar financeiro.

(Miranda Wolpert , Diretora , Saúde Mental,

Wellcome)

Confira aqui a matéria completa.

LETICIA LESSA*
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https://www.nsctotal.com.br/noticias/pandemia-do-novo-coronavirus-exige-cuidados-com-a-saude-mental
https://gestaodepessoas.grougp.com.br/human-office
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https://www.weforum.org/agenda/2021/01/6-global-employers-on-how-to-improve-workplace-mental-health/

