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Até pouco mais de 10/15 anos atrás, saúde

mental era considerada a ausência de doenças

mentais. Ou seja, dizíamos que uma pessoa era

portadora de saúde mental quando ela não era

diagnosticada com algum transtorno mental.

Hoje, saúde mental é mais do que não ter uma

doença mental. Está ligada ao que chamamos

de bem-estar e qualidade de vida. Em outras

palavras, significa conseguir conviver com o seu

entorno – amigos, colegas de trabalho, familiares,

conhecidos – sem causar prejuízo a si mesmo ou

aos outros por conta de algum comportamento

que você manifesta. É conseguir realizar as suas

atividades e rotinas do dia a dia de modo

produtivo, é manter relações saudáveis e ter a

habilidade de se adaptar quando algo não vai

bem. Confira aqui a matéria completa.

O QUE AFINAL É SAÚDE MENTAL? PALAVRA DO ESPECIALISTA

Precisamos falar sobre a importância da 

felicidade no ambiente de trabalho. Estamos 

passando por um momento delicado, e algumas 

habilidades nos permitem enfrentar os desafios 

com mais saúde mental. Existem várias definições 

de felicidade, o ponto comum entre elas é que 

não devemos confundi-la com alegria, com estar 

feliz o tempo todo. 

Felicidade é um estado do ser, em que é possível 

aumentar a consciência quando cultivamos mais 

emoções positivas do que negativas e vivemos 

uma vida com sentido, com propósito, conforme 

argumenta a Dra Sonja Lyubomirsky, da 

Universidade da Califórnia. Em outras palavras, 

felicidade tem mais a ver com uma sensação de 

bem-estar consigo e com a vida do que 

condicionado a um objetivo: “serei feliz 

quando...”.

Existem algumas habilidades que podem ser 

desenvolvidas para se chegar a um estado de 

felicidade, as chamadas hapiness skills, são elas: 

atenção plena, resiliência, savouring, 

generosidade, compaixão, perdão e gratidão. 

Cada uma delas contribui para manter a saúde e 

o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual, 

e são ainda mais importantes em tempos de 

pandemia.

O tema é relevante para as empresas porque ele 

traz a possibilidade de repensar algumas práticas 

organizacionais e desenvolver ambientes de 

trabalho mais seguros e saudáveis. Esses 

ambientes são os que criam as condições 

essenciais para a felicidade dos colaboradores, o 

que impacta positivamente na sustentabilidade e 

no crescimento do negócio em longo prazo. 

Pessoas que exercitam essas habilidades 

demonstram maior nível de satisfação e gratidão 

com o trabalho e com a vida. Outros fatores 

também são relevantes para atingir esse objetivo. 

O trabalho com propósito é um deles e a 

promoção da segurança psicológica no 

ambiente laboral é outro. 

O fato é que essa “tal felicidade” é possível e nós, 

da saúde mental do SESI, podemos ajudar a sua 

empresa nesse sentido. 

* Graziela Alberici é psicóloga e especialista técnica do 

Centro de Inovação SESI em Fatores Psicossociais.

A IMPORTÂNCIA DA 

FELICIDADE NO TRABALHO

SUA FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE SAÚDE MENTAL - EDIÇÃO 12 | MARÇO 2021  

Um dos mais recorrentes efeitos colaterais

emocionais do atual momento que o mundo

segue enfrentando é a solidão – e em um país

como o Japão, no qual tal mal já era agudo e

perigoso antes do novo coronavírus, essa situação

tornou-se alarmante. Diante de uma subida nos

índices de suicídio japoneses, o primeiro-ministro

Yoshihide Suga decidiu criar o cargo de Ministro

da Solidão no país, para enfrentar diretamente de

seu gabinete o problema. Confira aqui a matéria

completa.

JAPÃO NOMEIA PRIMEIRO MINISTRO DA

'SOLIDÃO' PARA 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
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O Guia de Saúde Mental Pós-

Pandemia foi construído de

forma colaborativa com

diferentes especialistas,

indicando as melhores práticas

para o enfrentamento dos

graves problemas de saúde

pública nesta área. Clique aqui

e acesse o material.

Aprenda sobre as novas

fronteiras comportamentais da

Liderança a partir das

contribuições da Neurociência,

com aplicações práticas ao

cotidiano das empresas e à

gestão de pessoas e carreiras.

Para mais informações acesse

aqui.

A universidade de Yale liberou

gratuitamente a versão online do

seu curso de maior sucesso em

toda sua história: A Ciência da

Felicidade, da professora Laurie

Santos. Faça a sua inscrição aqui.

GUIA SAÚDE MENTAL. CURSO GRATUITO

NEUROLIDERANÇA. 

CURSO GRATUITO A CIÊNCIA DA

FELICIDADE

CONFIRA AQUI TODAS AS EDIÇÕES DO INFORMATIVO ATUALMENTE.

Seguindo uma tendência mundial empresas de

todos os portes têm procurado investir em ações

ou programas de bem-estar e saúde mental.

Tendo em vista o cenário atual em que a saúde

mental foi fortemente impactada pela pandemia,

com aumento dos casos de transtornos mentais e

o consequente afastamento do trabalho, nunca

foi tão importante olhar para a saúde mental.

Investir em qualidade de vida e bem-estar no

trabalho tornou-se um diferencial competitivo para

as empresas.

Alguns fatores contribuem para que as pessoas

permaneçam trabalhando numa empresa e aqui

cabe destacar a manutenção do clima

organizacional positivo que eleva os índices de

engajamento, a segurança psicológica que

permite às pessoas se expressarem e não serem

punidas por isso, assim como, lideranças capazes

de dar o apoio necessário às suas equipes. Tudo

isso se traduz em fatores de proteção psicossocial.

Para enfrentar tantos desafios é preciso inovar. E

inovar no modo como se trabalha a saúde mental

nas empresas. O mais comum é focar nos fatores

de risco e pensar em estratégias para mitiga-los.

Mas tem-se mostrado inovador estar atento ao

que o trabalho tem de salutar, seu potencial de

fortalecer a saúde mental, os chamados fatores

de proteção psicossocial. Quando um ambiente

de trabalho promove esses fatores ele tem como

resultado a melhoria do engajamento, melhoria

das entregas, da produtividade e diminuição de

absenteísmo e rotatividade.

O Centro de Inovação SESI em Fatores

Psicossociais (CISFPS) desenvolve projetos nas

temáticas de saúde mental com as indústrias por

meio do Edital Gaúcho de Inovação. Um dos

projetos em andamento aborda a temática da

Felicidade no Trabalho. Partindo da necessidade

de uma empresa em reter talentos, melhorar o

clima e ser reconhecida como uma empresa que

se destaca em seu setor,

Você já pensou em inovar em saúde mental?

está sendo pilotado um projeto que vai mensurar o

FIB (índice que mede a Felicidade Interna Bruta),

com o objetivo de propor ações e analisar

indicadores para a gestão da felicidade no

trabalho. Felicidade e engajamento é uma das

temáticas que podem ser trabalhadas, existem

outras como liderança e saúde mental, saúde

financeira, estresse, gestão das emoções ou

gestão da saúde mental no trabalho.

A partir das linhas apresentadas, desenvolvemos

soluções inovadoras para desafios de promoção

e gestão da saúde mental no ambiente de

trabalho através de novas tecnologias (softwares,

aplicativos móveis, uso inovadores de análise

preditiva e prescritiva, inteligência artificial,

wearables, dentre outros) e/ou novas

metodologias através da experimentação dessas

soluções no ambiente industrial, visando

identificar impactos na redução de despesas

com afastamentos e acidentes, no aumento da

produtividade e na promoção de ambientes de

trabalho mais saudáveis.

O Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria

tem por objetivo disponibilizar recursos financeiros

e econômicos para apoiar o desenvolvimento de

soluções inovadoras para a indústria gaúcha, na

forma de cooperação entre empresas e os

Institutos de Inovação do SENAI e o Centro de

Inovação SESI em Fatores Psicossociais. A Empresa

Proponente deve ser do setor industrial ou startup

de base tecnológica, com CNPJ ativo no Estado

do Rio Grande do Sul, e atender aos requisitos de

elegibilidade definidos no Edital.

Se interessou? O que acha de inovar com a

gente? O Edital está com o segundo ciclo de

submissão de novas ideias até o dia 24/04.

Para mais informações sobre o Edital acesse aqui.

Com o cenário decorrente da

pandemia do coronavírus, a

saúde mental deve receber

uma atenção especial no

contexto das empresas, já que

o isolamento e as novas

configurações de trabalho

podem impactar a saúde e a

produtividade do trabalhador.

Clique aqui e acesse o material.

Com o intuito de auxiliar as

empresas, realizamos um encontro

dedicado à Psicologia Positiva.

Apresentamos ferramentas que

podem ser aplicadas ao contexto

dos RHs, trazendo os fatores de

proteção psicossocial como uma

alternativa de fortalecimento da

saúde mental no trabalho. Acesse

aqui.

Muito se fala sobre como a prática

regular de atividade física é capaz

de melhorar o condicionamento

físico e reduzir a incidência de

doenças como hipertensão,

diabetes, infarto, acidente vascular

cerebral e outras. No entanto,

segundo a Organização Mundial

da Saúde (OMS), manter uma

rotina de exercícios físicos traz

benefícios não apenas para a

saúde física, mas também para a

saúde mental. Acesse aqui.

FATORES PSICOSSOCIAIS 

NO TRABALHO: 

A SAÚDE MENTAL DO 

TRABALHADOR EM ALTA.

WEBINAR: PSICOLOGIA 

POSITIVA APLICADA AO RH.
A RELAÇÃO ENTRE ATIVIDADE

FÍSICA E SAÚDE MENTAL.

GRAZIELA ALBERICI*

https://forbes.com.br/colunas/2021/03/arthur-guerra-o-que-afinal-e-saude-mental/
https://www.hypeness.com.br/2021/03/japao-nomeia-ministro-da-solidao-para-enfrentar-o-isolamento-social-no-pais/
https://www.pfizer.com.br/sites/default/files/inline-files/Guia-de-Saude-Menta-%20pos-pandemia-Pfizer-Upjohn.pdf
https://conteudo.decision.edu.br/curso-neurolideranca-fgv?fbclid=PAAaY5prfJE9nknKkDZxOWNZ6rbe70hx6VEKXGDJxCQL3Ki_UpJiZCv39hBFU
https://vocesa.abril.com.br/carreira/curso-online-gratuito-sucesso-yale-feliz/
https://www.sesirs.org.br/iinformativo-atualmente
http://egii.com.br/
https://www.sesirs.org.br/saude-na-empresa/fatores-psicossociais-no-trabalho-saude-mental-do-trabalhador-em-alta
https://www.youtube.com/watch?v=IzKsXjUWFHc&t=45s
https://www.sesirs.org.br/saude-na-empresa/relacao-entre-atividade-fisica-e-saude-mental

