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Mais de um ano após o início da pandemia, o

bem-estar dos colaboradores continua uma

pauta muito importante para as lideranças. Talvez

por isso o número de empresas oferecendo

soluções de saúde esteja crescendo tanto, e não

só aquelas voltadas para a saúde física, mas

também a mental e a emocional.

Um estudo da American Psychological

Association (APA) divulgado em março coloca,

entre as dez principais tendências da área, o

tópico “Os líderes estão aumentando o apoio à

saúde mental”. Ele aponta que dois terços dos

trabalhadores relatam que problemas dessa

natureza prejudicaram o desempenho profissional

durante a pandemia.

“É preciso propor ações de conscientização, tais

como palestras ou treinamentos com foco em

saúde mental. Confira aqui a matéria completa.

QUATRO DICAS SOBRE SAÚDE MENTAL DE

EQUIPES PARA LIDERANÇAS.

PALAVRA DO ESPECIALISTA

Neste momento tão delicado que estamos 

vivenciando, Saúde Mental é uma das temáticas 

mais presente em nosso dia a dia e também nas 

organizações.  Conceitualmente, a saúde mental 

se relaciona ao estado de bem-estar, 

capacidade de lidarmos com o estresse habitual 

de nossa vida, sermos produtivos no trabalho e 

em nossa sociedade. Desta forma, o tema requer 

um olhar integrado e ações intersetoriais, em 

especial no que tange a promoção e prevenção 

em saúde mental. 

A importância da temática é inquestionável, mas 

a atuação nesta área segue sendo permeada 

por diversos desafios conhecidos por todos nós. As 

fragilidades do sistema de saúde, o estigma ainda 

atribuído a este assunto, dentre outros. Frente a 

esta realidade, nós do SESI/RS acreditamos que a 

constituição e o fortalecimento de redes podem 

ser estratégias assertivas na mudança de cultura 

e otimização de recursos em saúde mental. 

Temos vivenciado esta experiência no projeto 

Saúde Mental Panambi, onde o SESI/RS tem 

atuado como articulador junto à iniciativa pública 

e privada do município.  

Com a colaboração de representantes da saúde, 

segurança e recursos humanos das indústrias e 

também representantes da Secretaria Municipal 

de Saúde, o projeto nasceu com o objetivo de 

criar um programa de atenção à saúde mental 

do município, contribuindo para a ampliação e 

qualificação da rede de saúde.  Essa experiência 

tem permitido as empresas participantes e a 

Secretaria de Saúde uma análise diferenciada 

sobre as demandas relacionadas à saúde mental. 

As ações que nascem desta iniciativa beneficiam 

as empresas, os trabalhadores da indústria e a 

população como um todo. O projeto está 

implementando de forma inovadora ações de 

comunicação em saúde e disseminação de 

informações que auxiliam na desconstrução de 

estigmas, desenvolvimento de ações de 

prevenção e promoção em saúde mental, 

capacitações para diferentes atores das 

indústrias, saúde e educação, ampliação da 

capacidade de atendimento e otimização de 

recursos já existentes em Panambi. Confira um 

pouco mais sobre o movimento no texto abaixo: 

Uma experiência inovadora: novas perspectivas 

para a participação da indústria no trabalho em 

rede.

* Maíra Feldmann – Psicóloga, Mestre em Medicina: Ciências 

Médicas, especialista em Saúde e Analista na Gerência de 

Saúde Mental e Inovação do SESI/RS. 

PROMOVENDO INOVAÇÃO EM

REDES DE SAÚDE MENTAL
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Nós brasileiros somos o povo que mais se sente

solitário em todo o mundo. O título nos foi

atribuído após uma pesquisa realizada pelo

instituto Ipsos, que ouviu 23 mil pessoas de 28

países. Segundo o estudo, 50% das mil pessoas

entrevistadas no Brasil, entre 23 de dezembro de

2020 e 8 de janeiro deste ano, disseram sentir

solidão “muitas vezes”, “frequentemente” ou

“sempre”. Confira aqui a matéria completa.

BRASILEIRO É O POVO QUE MAIS SENTE

SOLIDÃO, APONTA RANKING.

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

Neste curso, Christian Dunker

compartilha seu olhar

psicanalítico para os afetos,

sentimentos e emoções e

apresenta alternativas para a

melhoria das suas relações, a

partir da escuta e do

entendimento de si. Clique aqui

para se inscrever.

Confira o lançamento do

movimento mente em foco que

convida empresas e

organizações brasileiras a

reconhecer a importância da

saúde mental no ambiente de

trabalho e a agir em benefício

de seus colaboradores, e da

sociedade como um todo.

Acesse aqui.

CURSO: COMO SE 

RELACIONAR MELHOR.

MOVIMENTO MENTE 

EM FOCO. 

CONFIRA AQUI TODAS AS EDIÇÕES DO INFORMATIVO ATUALMENTE.

Com o intuito de fortalecer e ampliar a rede de saúde mental do município de Panambi, o

Serviço Social das Indústrias do Rio Grande do Sul (SESI-RS), a Secretaria Municipal de Saúde e

um grupo de indústrias estão à frente do Projeto Saúde Mental Panambi. Para tanto, está

sendo elaborado um programa de atenção à saúde mental do município, contribuindo desta

forma para o fortalecimento da rede de saúde, bem-estar e a prevenção de transtornos

mentais e comportamentais junto à população.

Um grupo de trabalho com representantes das instituições participantes foi constituído. Com

reuniões semanais, o grupo está atuando deste outubro de 2020, já tendo realizado ações

como: levantamento de dados de saúde, mapeamento da rede de saúde mental existente;

coleta de dados de saúde das empresas e realização de grupos focais com trabalhadores das

indústrias e da rede de saúde do município. A partir deste grupo, foi constituído um Comitê de

Saúde Mental para o município, com representação da secretaria municipal de saúde,

indústrias e SESI/RS.

A partir dos dados levantados na primeira onda do projeto, tendo como premissa a atenção

primária em saúde e a integração entre a rede pública e privada de saúde, foi elaborado um

plano de ação com os próximos passos, incluindo: capacitações voltadas para profissionais de

saúde e de saúde ocupacional, professores, lideranças das indústrias, dentre outros. O plano

também contempla ações de comunicação em saúde, integração da rede pública e privada

de saúde mental, ampliação dos atendimentos com a implementação de um novo espaço

vinculado ao SESI-RS, além de mapeamentos e padronização do registro de dados de saúde

mental da população.

Considerando os diferentes papeis e responsabilidades dos agentes envolvidos, temos

conseguido por meio da participação das indústrias e articulação do SESI repensar a maneira

de promover saúde de forma integrada e construir ações viáveis e tangíveis para responder

aos desafios que a saúde e recursos humanos das empresas já identificavam, relacionados a

saúde mental dos trabalhadores e do município como um todo.

Uma iniciativa inovadora que está inserindo o município de Panambi como referência no

cuidado com a saúde mental e que pode ser replicada em outras regiões a partir da

consolidação de novas parcerias.

Uma experiência inovadora: 

Novas perspectivas para a participação da indústria 

no trabalho em rede.

O SESI/RS apresenta o mais

completo evento online gratuito
do Brasil sobre saúde no

trabalho. Serão três dias de

evento abordando as

temáticas da saúde mental,

segurança e saúde no trabalho

e a promoção da saúde. Clique

aqui e faça a sua inscrição.

Podemos considerar que a Saúde

Financeira contribui para uma vida

saudável, ou seja, estar com as

“contas em dia”, interfere na

qualidade do sono, na

alimentação, possibilita melhor

acesso à saúde, a cultura e ao

lazer, possibilitando um maior

desenvolvimento pessoal e social.

Acesse aqui o episódio completo.

Confira o curso disponibilizado pelo

SESI-RS com o intuito de apoiar as

empresas na promoção da saúde

mental dos trabalhadores, além de

trazer dicas práticas para as áreas

de recursos humanos, para as

lideranças e para os trabalhadores.

Acesse aqui e faça a sua inscrição

gratuitamente.

EVENTO: CONECTA SAUDE SESI.

PODCAST CONEXÃO SESI: 

COMO É A SUA RELAÇÃO 

COM O DINHEIRO?

CURSO: SAÚDE MENTAL

EM TEMPOS DE COVID-19.

Confirma a palestra "A

importância da gestão da saúde

mental no ambiente de trabalho",

realizada pela Graziela Alberici,

psicóloga e especialista do Centro

de Inovação SESI em Fatores

Psicossociais. Acesse aqui o vídeo.

PALESTRA: A IMPORTÂNCIA 

DA GESTÃO DA SAÚDE 

MENTAL NO AMBIENTE 

DE TRABALHO.

MAIRA FELDMANN*

https://cio.com.br/noticias/quatro-dicas-sobre-saude-mental-de-equipes-para-liderancas/
https://claudia.abril.com.br/saude/brasileiro-sente-mais-solidao/
https://cursos.casadosaber.com.br/como-se-relacionar-melhor-christian-dunker?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=CON-1&utm_content=inscreva-se
https://www.youtube.com/watch?v=dgZgJuJTMAQ&t=80s
https://www.sesirs.org.br/iinformativo-atualmente
https://www.sesiconectasaude.com.br/
https://open.spotify.com/episode/2oMdqaLPNphpZpGwXfdrqc
https://educacaocontinuada.sesirs.org.br/offer/5f6a5ba460017a582b939e37
https://www.youtube.com/watch?v=D6ar-Va3MUc&t=28s

