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Em 2020, nos vimos obrigados a nos distanciar por 

medida de segurança. E este fenômeno vem 

assolando a humanidade, que passou a valorizar 

como nunca o contato e a conexão social. 

Apontada como um dos principais pilares da 

saúde mental, por Richard Davidson, PhD, 

neurocientista da Universidade de Winsconsin, a 

conexão vem sendo prejudicada pela pandemia. 

Tivemos que nos restringir àqueles com quem 

dividimos as nossas casas, sendo que muitos 

vivem sozinhos. No entanto, temos o paradigma 

de que sentir-se conectado a outro ser humano é 

o que nos torna humanos. Confira aqui a matéria 

completa. 

A NECESSIDADE DE CONEXÃO HUMANA  

NO ISOLAMENTO SOCIAL. 

O ano de 2020 está chegando ao fim e 

nunca ouvimos falar tanto em saúde mental, 

seja no aspecto pessoal ou nas empresas. De 

repente, nos vimos imersos em uma 

realidade à qual ninguém esperava e estava 

preparado. Foi um ano de reinvenção e 

transformação em virtude de incertezas que 

nos obrigaram a refletir e nos adaptar em 

todos os aspectos da vida. No ambiente de 

trabalho não foi diferente.  

 

No entanto, é importante pontuar que falar 

sobre saúde mental não é uma novidade. 

Esta pauta já vem sendo debatida nas 

empresas e na sociedade em geral há 

algum tempo. Talvez, seja justamente por isso 

que conseguimos nos adaptar e encontrar 

alternativas para vivenciar este momento 

com agilidade. 

 

Atentos a isso, o SESI/RS, por meio do Centro 

de Inovação SESI em Fatores Psicossociais 

(CISFPS), desenvolveu uma série de 

iniciativas e soluções para apoiar as 

empresas na gestão da saúde mental no 

ambiente de trabalho.  

 

Assim como todos, nós também tivemos 

muitos desafios e aprendizados neste ano e, 

graças a eles, além de novos serviços 

conseguimos nos adaptar para realizar 

nossos atendimentos de maneira virtual. 

Como dizem, são nos momentos de 

adversidade que mais evoluímos. Seguiremos 

nos reinventando e na expectativa por um 

novo ano com mais leveza, muitas 

realizações e concretizações.  

 

Como forma de agradecimento estamos 

disponibilizando para você a palestra: 

“saúde mental nas organizações”. Trata-se 

de uma análise do nosso contexto atual e 

algumas possibilidades de atuação no que 

tange à saúde mental no ambiente de 

trabalho (acesse a palestra aqui).  

 

Nosso muito obrigado e um feliz novo ano 

para todos nós. Um abraço, equipe Saúde 

Mental SESI. 
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O curso sobre Saúde Mental em tempos de 

COVID-19 é uma capacitação 100% EAD e 

gratuita, elaborada pelo Centro de Inovação 

SESI em Fatores Psicossociais (CISFPS) para 

apoiar as empresas na promoção da saúde 

mental dos trabalhadores, com dicas práticas 

para as áreas de Recursos Humanos, para as 

Lideranças e para os Trabalhadores. Acesse 

aqui.  e realize a sua inscrição. 

CURSO: SAÚDE MENTAL EM 

TEMPOS DE COVID-19. 

Mesmo neste momento de reabertura do 

comércio em diferentes lugares, a impressão é de 

que lá fora o mundo parou. Porém, dentro de 

cada casa, nesses minimundos que habitamos 

sozinhos ou acompanhados, o movimento não só 

aumentou como abriu espaço para novos 

comportamentos que têm tudo para ficar no pós-

pandemia. Uma pesquisa feita nos EUA mostra 

que quase 50% das pessoas dizem que irão 

manter essas alterações comportamentais mesmo 

em um mundo pós-COVID. Confira aqui a matéria 

completa. 

DA INCERTEZA ÀS NOVAS FORMAS DE 

VIVER: UMA ANÁLISE SOBRE O NOVO 

COTIDIANO. 

INFORMAÇÕES, CRÍTICAS OU SUGESTÕES ENTRE EM CONTATO CONOSCO: 

CENTRO.FATORESPSICOSSOCIAIS@SESIRS.ORG.BR 

RADAR SESI 

www.sesirs.org.br/cisfps 

0800 051 8555 

E-BOOK WEBINAR SESI – SERIE 

CONVERSAS INSPIRADORAS. 

O ciclo de Webinars Sesi – Série Conversas 

Inspiradoras deu origem a um e-book que reúne 

compilado de todos os encontros realizados 

abordando a temática da saúde mental em 

tempos de pandemia. Foram discutidos o papel 

do RH nesse novo mundo; A importância das 

lideranças; Saúde financeira; Psicologia positiva 

aplicada ao RH; Cuidando de quem cuida e o 

Futuro do trabalho. Acesse aqui o e-book e 

todos os episódios na íntegra. 

FICA A DICA 

fatores-psicossociais 

Curso gratuito realizado pela 

PUCRS com aulas do filósofo 

Leandro Karnal e da empresária 

Luiza Trajano. Clique aqui e 

saiba mais.  

Com a mudança no perfil dos 

trabalhadores as liderança 

precisam saber lidar com as 

pessoas, considerando os 

aspectos psicossociais. É a 

chamada liderança como 

fator de proteção, ou 

liderança positiva. Confira aqui  

o artigo disponível no Blog da 

Saúde do SESI-RS. 

A Fundacentro realizou uma série 

de lives com a temática da saúde 

mental. Confira aqui e edição que 

aborda experiências brasileiras na 

prevenção ao adoecimento 

mental no serviço público. 

CURSO COMPETÊNCIAS 

PROFISSIONAIS, EMOCIONAIS 

E TECNOLÓGICAS PARA 

TEMPOS DE MUDANÇA. 

LIDERANÇA COMO  

FATOR DE PROTEÇÃO 

PSICOSSOCIAL: 

LIVE: DESAFIOS DA SAÚDE 

MENTAL –EXPERIÊNCIAS 

BRASILEIRAS. 

CONFIRA AQUI TODAS AS EDIÇÕES DO INFORMATIVO ATUALMENTE. 

A depressão e ansiedade são fatores que 

crescem exponencialmente no cenário 

mundial. Atentos a isso, e levando em conta o 

contexto que estamos vivendo, o SESI-RS está 

incentivando as empresas a participar do 

Levantamento Nacional de Saúde Mental 

realizado pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS). O movimento busca 

investigar os impactos na saúde mental da 

população durante a pandemia, embora 

ainda esteja em andamento, já tem alguns 

importantes dados preliminares para 

apresentar.  

A pesquisa já foi respondida por 555 pessoas, 

sendo em sua maioria mulheres (73,2%). A maior 

parte dos respondentes (90%) residem no 

estado do Rio Grande do Sul, sendo os outros 

10% respondentes de diferentes estados do país. 

A média de idade dessas pessoas foi de 33,9 

anos, ou seja, pessoas economicamente ativas 

para o mercado de trabalho. 

Aproximadamente 34% referiram que sua renda 

diminuiu após o a pandemia e, em 

contrapartida, 66% não tiveram nenhum 

impacto sobre as suas rendas.  

Dos respondentes, um em cada 4 afirmaram já 

terem sido diagnosticados com algum 

transtorno mental, sendo que desses, um terço 

disseram estar em tratamento de alguma 

doença mental. Quanto a modalidade do 

atendimento, 70,4% estão realizando esse 

acompanhamento de forma on-line e apenas 

29,6% na modalidade presencial.  

Ainda considerando a amostra da pesquisa, 

79% das pessoas responderam que não fazem 

parte do grupo de risco, que inclui pessoas 

acimas de 60 anos, com diabetes, hipertensão, 

problemas cardíacos, problemas respiratórios ou 

gestantes.  

 

Levantamento Nacional de Saúde Mental. 

Quando questionados sobre as políticas de 

distanciamento social, 82% afirmaram concordar 

com essas políticas que têm como objetivo 

diminuir a velocidade do contágio do COVID-19. 

Em relação ao acesso as informações e notícias 

sobre a COVID-19, a frequência de acesso as 

informações sobre o autocuidado e o cuidado 

com a saúde mental superaram as médias de 

busca por número de mortos e infectados. As 

médias de alimentação saudável também se 

apresentaram altas, ao contrário das que se 

apresentaram em relação à atividade física.  

Um dado preocupante diz respeito ao risco de 

desenvolvimento de adoecimento mental. Esse 

dado foi medido através um instrumento da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), que é 

amplamente utilizado no mundo e está validado 

para uso no Brasil. Ele faz o rastreio de possíveis 

indicadores de risco para o desenvolvimento de 

transtornos mentais menores, ou seja, estresse, 

ansiedade e depressão. Do total de 

respondentes, 64,9% deles apresentavam em 

maior ou menor grau o risco para o 

desenvolvimento de algum transtorno mental. 

O cuidado com a saúde mental nesse momento 

é muito importante, justamente porque um dos 

impactos a médio e longo prazo da pandemia 

são relacionados ao adoecimento mental. 

Cuidar da saúde e atuar de forma preventiva 

nesse momento pode garantir uma retomada 

rápida das rotinas e da economia no futuro. Ao 

contrário disso, o risco para o adoecimento 

mental e o aumento da vulnerabilidade da 

população pode levar a maiores chances de 

agravamento das doenças, absenteísmo e 

afastamentos. Estarmos atentos a saúde mental 

hoje e atuarmos preventivamente é ser 

estratégico e estar a frente dos problemas 

futuros.  O resultado final do levantamento será  

divulgado no segundo semestres de 2021 e 

estará disponível nas redes sociais do SESI-RS. 

O ANO DAS REINVENÇÕES. 

https://gptw.com.br/conteudo/artigos/necessidade-de-conexao-humana/
https://www.youtube.com/watch?v=D6ar-Va3MUc
https://educacaocontinuada.sesirs.org.br/offer/5f6a5ba460017a582b939e37
https://educacaocontinuada.sesirs.org.br/offer/5f6a5ba460017a582b939e37
https://educacaocontinuada.sesirs.org.br/offer/5f6a5ba460017a582b939e37
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/tendencias-de-consumo/da-incerteza-as-novas-formas-de-viver-uma-analise-sobre-o-novo-cotidiano/
https://conteudo.fiergs.org.br/conversas-inspiradoras-serie-completa?utm_campaign=sesi_-_conversas-inspiradoras-serie-completaebook&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://mkt.pucrs.br/cursogratuitocompetencias?utm_campaign=Campanha de vendas - Novembro 2020&utm_medium=email&_hsmi=101649523&_hsenc=p2ANqtz-8ifSBqUMsvqY-n29085Lrhj49kbdGbv031Tox8mABuTXX9BlR4nLVd8e2ECzLLyJiNu0B8E5uTq1KczCHqFg7sAoDZQ4SM6PZ_89HKykImmorRrCM&utm_content=101649523&utm_source=hs_email
https://saudenaempresa.sesirs.org.br/lideranca-positiva/
https://saudenaempresa.sesirs.org.br/lideranca-positiva/
https://www.youtube.com/watch?v=w5YqhwMphM8
https://www.sesirs.org.br/iinformativo-atualmente

