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A comunicação entre nosso intestino e nosso 

cérebro é uma via de mão dupla. Grande parte 

dos sinais enviados do intestino para o cérebro se 

deve às bactérias que vivem dentro de 

nós. Nossos micróbios intestinais estão ligados à 

ansiedade e à depressão, e pesquisas estão em 

andamento para ver se podemos manipular 

nossas populações bacterianas para beneficiar 

nossa saúde mental.  

Acesse a matéria completa aqui.  

BACTÉRIAS INTESTINAIS E SAÚDE 

MENTAL.  

PALAVRA DO ESPECIALISTA 

Nesse momento em que a humanidade 

vive uma pandemia sem precedentes, 

muitos são os desafios que as empresas 

têm que enfrentar num cenário que 

requer isolamento social e restrições de 

vários tipos. O que se tem visto é que a 

saúde como um todo está no foco das 

atenções e com a saúde mental não 

seria diferente. Mudanças nos modos de 

vida e de trabalho podem intensificar 

quadros de transtornos mentais e 

acarretar grandes prejuízos para as 

organizações. Uma coisa é certa: nada 

será como antes. 

 

Atento à necessidade de discutir 

questões tão importantes é que o Centro 

de Inovação SESI em Fatores Psicossociais 

(CISFPS) realiza a série de webinars 

Conversas Inspiradoras. 

 

Os encontros serão realizados 

quinzenalmente entre os meses de  junho 

e setembro, com transmissão via Youtube 

e Facebook. Serão abordadas as 

temáticas da saúde mental em tempos 

de pandemia; o papel do RH nesse novo 

mundo; a importância das lideranças na 

pandemia e após; saúde financeira; 

Psicologia Positiva aplicada ao RH; 

cuidando de quem cuida, e finalizando 

com a seguinte provocação: o mundo 

não será mais o mesmo, e o trabalho?   

 

Confira a programação nas redes sociais 

do SESI e do CISFPS. 
 
*Graziela Alberici é psicóloga e especialista técnica do 

Centro de Inovação SESI em Fatores Psicossociais. 
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Por meio de postagens de cards nas redes 

sociais do CISFPS e do SESI-RS, a campanha 

aborda mensalmente um tema que instiga as 

pessoas a refletirem quanto a importância do 

autocuidado e da saúde mental. É um convite 

para as pessoas pensarem sobre o sentido e o 

propósito de sua vida, a qualidade dos seus 

relacionamentos e o quanto elas conhecem 

sobre si mesmas, suas emoções, e 

pensamentos dentro e fora do ambiente de 

trabalho. Não deixe e de conferir e 

compartilhar. #SaúdeMentalSesi  

 

CAMPANHA SAÚDE MENTAL É.  

O secretário-geral da ONU, António Guterres, 

alertou para um aumento de sofrimentos 

psicológicos atrelados à covid-19 e pediu a 

governos, sociedade civil e autoridades de saúde 

que atendam urgentemente às necessidades de 

saúde mental em meio à pandemia de 

coronavírus.  De acordo a ONU, é "provável um 

aumento a longo prazo no número e na 

gravidade dos problemas de saúde mental", e 

alerta que, caso não sejam tomadas 

providências, a covid-19 "possui potencial para 

[se tornar] uma grande crise de saúde mental", 

assim como "uma crise de saúde física". 

Confira aqui. 

ONU ALERTA PARA AUMENTO DO 

SOFRIMENTO PSICOLÓGICO DURANTE 

A PANDEMIA.  

INFORMAÇÕES, CRÍTICAS OU SUGESTÕES ENTRE EM CONTATO CONOSCO: 

CENTRO.FATORESPSICOSSOCIAIS@SESIRS.ORG.BR 

RADAR CISFPS 

www.sesirs.org.br/cisfps 

+55 51 3347 8787 

PROJETOS EDITAL GAÚCHO DE 

INOVAÇÃO. 

O CISFPS teve três projetos aprovados na 

primeira edição do Edital Gaúcho de Inovação. 

Na oportunidade serão desenvolvidas e 

pilotadas soluções  nas temáticas da Saúde 

Financeira, visando reduzir o nível de estresse 

financeiro dos trabalhadores;  Psicologia positiva 

com o desenvolvimento de um programa de 

educação e transformação focados na saúde 

integral e Fatores de proteção por meio da 

criação de um método de ensino visando o 

acompanhamento da saúde mental e 

comportamental no ambiente de trabalho. 

Aguarde que teremos muitas novidades pela 

frente.  

FICA A DICA 

fatores-psicossociais 

GRAZIELA 

ALBERICI* 

Na primeira edição da série conversas 
inspiradoras, as psicólogas Maíra 
Feldmann e Graziela Alberici, 
abordaram os desafios que as 
empresas estão enfrentando neste 
momento no que se refere à saúde 
mental de seus trabalhadores.  
Acesso aqui. 

Entre os dias 15/06 e 23/06, você vai 
assistir, gratuitamente, às 3 aulas 
introdutórias do “Curso de Gestão da 
Emoção”, do Dr. Augusto Cury, e aprender 
como combater a ansiedade, a reeditar 
perdas, traumas e frustrações, a comandar 
seus próprios pensamentos, a resgatar o 
prazer de viver e a filtrar estímulos 
estressantes através das Ferramentas de 
Gestão da Emoção. 
Inscrições aqui. 

Neste webinar Éder Monteiro percorrerá 

os principais aspectos da Inteligência 

Emocional, bem como exemplos práticos 

e reais de profissões para as quais o 

desenvolvimento dessa habilidade é 

essencial para a performance. Também 

serão abordadas algumas técnicas para 

aprimorar essa competência. 

 

Inscrições aqui. 

WEBINAR SESI - SAÚDE 

MENTAL EM TEMPOS DE 

PANDEMIA: DESAFIOS PARA 

AS EMPRESAS 

SEMANA DE GESTÃO DA 

EMOÇÃO 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NA 

PERFORMANCE 

LEVANTAMENTO DA SAÚDE MENTAL NA SOCIEDADE. 

Um estudo realizado pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS) teve como objetivo 

verificar como estava a saúde mental dos 

gaúchos nesse momento de isolamento social e 

de muitas incertezas no campo do trabalho, da 

saúde e da economia. As análises dos dados de 

799 gaúchos demonstrou que alguns indicadores 

sociais e ambientais são fatores de risco para o 

desenvolvimento de transtornos mentais e 

comportamentais menores. Foram analisadas 

questões relacionadas a características das 

pessoas e sobre como elas estavam se sentindo 

nesse momento, utilizando um questionário de 

rastreamento de risco para a saúde mental 

validado pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), que é amplamente utilizado no campo da 

pesquisa. Entre os resultados, ter a renda familiar 

diminuída em razão dos impactos da doença no 

cenário econômico  local  e  estar  exposto  a  

informações negativas sobre a COVID (como o 

número de mortos e infectados), por exemplo, 

indicou  maior  risco  para  a  saúde  mental. Fazer 

parte do grupo de risco e já possuir diagnóstico de 

algum transtorno mental estão entre os fatores de 

risco que aumentam em mais de três vezes a 

chance de adoecimento mental. 

Os resultados desse estudo também enfatizam a 

necessidade de aumentar o número de 

prestadores  de  serviços  psicológicos  e  sociais    

para  atender  às  necessidades  dos membros da 

comunidade, especialmente os com maior risco 

de desenvolver algum transtorno mental. 

Informações de fácil compreensão voltadas aos 

cuidados de prevenção e contágio são 

importantes, mas também são fundamentais as 

informações e dicas sobre como cuidar da saúde 

mental.  

O levantamento também sugere a importância do 

aconselhamento e da psicoterapia, que pode 

ocorrer na modalidade de atendimento online, 

principalmente nesse momento em que há a 

necessidade de reduzir as interações presenciais. 

O Centro de Inovação SESI em Fatores Psicossociais 

(CISFPS) tem em um de seus propósitos produzir e 

disseminar conhecimento técnico e científico que 

possa contribuir com a saúde dos trabalhadores e 

tornar a indústria mais competitiva. Nesse sentido, 

firmamos parceria com a Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS) para compor a segunda 

etapa deste estudo, agora com abrangência 

nacional. O primeiro passo para que possamos juntos 

pensar as ações estratégicas futuras é ter uma 

noção de onde estamos em relação à saúde 

mental.  Esse é o objetivo desta parceria, juntar toda 

a experiência do SESI no apoio à indústria com a 

expertise da UFRGS para melhor atender as 

demandas emergentes nacionais. Como já 

apontado pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), os transtornos mentais e comportamentais 

estão entre as principais causa de afastamento do 

trabalho. Por esse motivo, possibilitar bons índices de 

saúde mental auxilia no comportamento preventivo 

e na manutenção da saúde da população, 

permitindo que no período pós-pandemia possam 

estar em condições de retorno às suas atividades 

que serão fundamentais para a recuperação da 

economia do país. Agir estrategicamente e aplicar 

os recursos com sabedoria pode ser um importante 

passo para a recuperação e sustentação da 

indústria. Conhecer a sua atual realidade e agir para 

mitigar os riscos psicossociais ajuda a garantir a força 

de trabalho necessária para essa recuperação. 

 
Confira o artigo sobre o estudo aqui. 

https://sciencemediahub.eu/2020/05/04/the-microbiome-gut-brain-axis-and-the-rise-of-psychobiotics/?fbclid=IwAR3X9uqJ5lGh-OiA7yTjPVk5fsmz_LoY7AG08rQjYiduA0F03yZ01pSzumY
https://www.dw.com/pt-br/onu-alerta-para-aumento-do-sofrimento-psicológico-durante-a-pandemia/a-53438370?fbclid=IwAR0q2UzpVjwe4YTGU16hjCRsbTrR6wnxGuo_i9vCrCrMRJ1e1lK-etFlCi0
https://www.youtube.com/watch?v=-cLXi6SiyDI
https://www.semanagestaodaemocao.com.br/?utm_source=ig&utm_medium=Instagram_Stories&utm_campaign=[C4]+[LEADS]+[SGE]+[STORIES]&utm_content=AD03&utm_term=AS08+|+AUTO+|+DD+INSTITUI%C3%87%C3%95ES+DE+ENSINO+-+CONCURSOS
https://www.sympla.com.br/webinar-palestra-inteligencia-emocional-na-performance__871301
https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/507/640

