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O instituto Vita Alere, lançou um site que mostra

onde e como buscar serviços gratuitos de psicologia e

psiquiatria em todo o país. Além disso, conta com

indicação de acordo com o tipo de cada paciente e

explica como funciona alguns serviços de saúde

mental. Acesse a fonte aqui.

INSTITUTO LANÇA MAPA DA SAÚDE

MENTAL COM SERVIÇOS GRATUITOS

EM TODO BRASIL. 

PALAVRA DO ESPECIALISTA

Com muita satisfação estamos de volta com o

informativo Atualmente. Retornamos com

uma nova roupagem repleta de novidades,

conteúdo atualizado , indicação de cursos e

eventos, além de informações sobre a

atuação do Centro de Inovação Sesi em

Fatores Psicossociais (CISFPS).

A temática da saúde mental nunca esteve tão

presente na pauta da imprensa e necessária

no dia a dia das organizações. O zelo com a

saúde do trabalhador se torna cada dia mais

preponderante no que tange o cuidado e

olhar integral da sua saúde. Vivenciamos um

momento diferente para todos nós e

precisamos estar atentos , atualizados e nos

reinventando diariamente. Pela latente

necessidade de compreender um pouco mais

desse novo contexto que entendemos ser o

momento de retornar com o nosso

informativo, uma forma de estarmos mais

próximos e conhecedores do que se discute

sobre saúde mental por ai.

Esperamos que gostem da novidade, pois nós

estamos motivados e felizes por estarmos de

volta.

*Letícia Lessa é assistente social, pós graduada em 

Gestão de RH e Saúde do Trabalhador, Gerente de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do SESI/RS e 

Gerente do Centro de Inovação SESI em Fatores 

Psicossociais.

O ATUALMENTE ESTÁ DE VOLTA.
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Para ajudar empresas a lidar com a pandemia,

o Serviço Social da Indústria (Sesi) lançou o

Guia Sesi Saúde Mental em tempos de Covid-

19. O documento, que contou com a

participação da equipe do Centro de

Inovação SESI em Fatores Psicossociais (CISFPS)

na estruturação, traz recomendações para

adaptar a gestão de pessoas nos seguintes

contextos: trabalho presencial; home office;

afastamento compulsório de trabalhadores e

isolamento domiciliar de casos suspeitos ou

confirmados da doença.

Confira neste link. 

GUIA DE SAÚDE MENTAL PARA

AUXILIAR AS EMPRESAS NA

PANDEMIA.

Segundo relatórios, há indícios de um aumento nos

sintomas de depressão e ansiedade em vários países

com a pandemia de COVID-19. Um documento lançado

pelas Nações Unidas destaca a necessidade de

aumentar urgentemente o investimento em serviços

de saúde mental ou arriscar um aumento maciço de

condições de saúde mental nos próximos meses.

Confira aqui.

OMS: O IMPACTO DA PANDEMIA NA

SAÚDE MENTAL DAS PESSOAS JÁ É

EXTREMAMENTE PREOCUPANTE. 

À frente do programa Psychology and the Good Life ,

da Universidade Yale, a psicóloga Laurie Santos, se

tornou um dos expoentes de uma nova geração

de psicólogos que usam a ciência para explicar o

comportamento humano e tem na felicidade uma

de suas maiores ambições. “Se entendermos

como nossa mente funciona, podemos evitar

algumas peças que nosso cérebro nos prega e

adotar hábitos que realmente nos fazem felizes”,

afirma Laurie. Como forma de compartilhar suas

ideias, ela lançou a série de podcasts The

Happiness Lab, que trata do assunto de uma

forma menos acadêmica.

As pesquisas de Laurie e de outros estudiosos

apontam para um descompasso entre a

percepção da realidade e os sentimentos. A

exposição excessiva a comparações sociais, um

efeito colateral das redes sociais, piora a situação.

Sem perceber, as pessoas se colocam em uma

posição de sofrimento que não condiz com a

própria realidade. É o que faz um multimilionário

ser infeliz por não ter mais dinheiro. Por outro lado,

um modesto faxineiro pode encontrar sentido no

trabalho e ser feliz. O segredo da felicidade,

segundo ela, está nas pequenas coisas da vida.

COMO EVITAR AS ARMADILHAS DO CÉREBRO PARA ENCONTRAR

A FELICIDADE.

INFORMAÇÕES, CRÍTICAS OU SUGESTÕES ENTRE EM CONTATO CONOSCO:

CENTRO.FATORESPSICOSSOCIAIS@SESIRS.ORG.BR

RADAR CISFPS

www.sesirs.org.br/cisfps

+55 51 3347 8787

Durante os dias 25 a 31 de maio

o prof. Leandro Karnal

participará de uma série com 4

episódios sobre Felicidade.

As inscrições podem ser 
realizadas aqui.

Webinar será realizado pela Editora

Vetor no dia 01 de junho com

destaque para os riscos de eclosão

dos transtornos de ansiedade.

Inscrições aqui.

Neste webinar você verá por que as

empresas devem se preocupar com a

saúde mental dos colaboradores ,

além de iniciativas que as

organizações podem adotar para

promover o bem-estar físico e

psicológico da equipe.

Inscrições aqui.

MINISSÉRIE FELICIDADE

SEM FÓRMULA

ESTRESSE E COMO

PROMOVER RESILIÊNCIA

FACE A PANDEMIA

WEBINAR PRECISAMOS FALAR

SOBRE SAÚDE MENTAL NO

TRABALHO

ACOLHIMENTO POR TELEFONE PARA

OS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA.

É normal sentir medo, ansiedade, angústia e

outras emoções em um momento como o que

estamos passando. Para ajudar o trabalhador

da indústria, o SESI com apoio do CISFPS, está

disponibilizando acolhimento psicossocial

gratuitamente por telefone , de segunda a sexta

feira, das 8h30 às 17h30. Com este serviço,

buscamos promover a importância do cuidado

com a saúde mental e minimizar os impactos

desta pandemia no bem-estar dos nossos

trabalhadores. Para mais informações ligue:

0800 51 8555.

Confira a matéria na íntegra aqui.

Segundo a psicóloga, as pessoas mais felizes são

as mais sociáveis, que passam mais tempo com

parentes e amigos. Desenvolver conexões

verdadeiras aumenta o bem-estar. Quem pensa

mais nos outros também é mais feliz. Nos Estados

Unidos temos essa ideia de “cuide-se”, ou seja,

faça algo por você. As pesquisas, no entanto,

mostram que fazer algo para outra pessoa, como

um trabalho voluntário, é mais efetivo. Também

temos uma noção errada de que precisamos

preencher nosso tempo. Imaginamos que uma

vida repleta de experiências é melhor. Mas a

sensação de ter tempo livre nos deixa mais felizes.

Em relação a felicidade no ambiente de trabalho,

Santos revela que quando se sentem valorizadas,

as pessoas demonstram mais vontade. Não somos

motivados apenas por dinheiro, mas, sim, pela

ideia de causar algum impacto e de socializar. Dar

um sentido ao trabalho vale mais do que um

dinheiro extra. Na minha série de podcasts, eu

converso com Clay Cockrell, um psicoterapeuta

especializado em pessoas com um patrimônio

mínimo de 50 milhões de dólares e que se sentem

infelizes. Muita gente olha para um cara com esse

dinheiro e se pergunta como ele pode não ser

feliz. Mas poucos fazem uma reflexão sobre a

própria vida.
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FICA A DICA
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https://saudemental.blogfolha.uol.com.br/2020/05/14/instituto-lanca-mapa-da-saude-mental-com-servicos-gratuitos-em-todo-o-brasil/
http://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2020/4/guia-sesi-de-saude-mental-em-tempos-de-covid-19/#guia-sesi-de-saude-mental-em-tempos-de-covid-19%20
https://nacoesunidas.org/oms-o-impacto-da-pandemia-na-saude-mental-das-pessoas-ja-e-extremamente-preocupante/
https://felicidadesemformula.com.br/google?gclid=EAIaIQobChMI1p614Y3D6QIVC4iRCh0ZGw1wEAAYASAAEgLx2fD_BwE
https://event.webinarjam.com/register/34/rknrkhvr
https://hs.gympass.com/pt-br/webinar-saude-mental
https://exame.com/revista-exame/licoes-de-felicidade/

