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Começou a ser discutido em alguns grupos a 

ideia de uma quarta onda, uma onda que viria 

bem depois de uma possível segunda e terceira 

onda de complicações mais imediatas da covid-

19. Seria uma onda da saúde mental, que não 

começa agora. “Pessoas que não tinham 

transtornos mentais passariam a ter”, explica o 

professor Brunoni.  De acordo com o pesquisador, 

“Estamos vendo relatos da Europa de que 

pessoas que tem a covid ficam com sequelas de 

alguma maneira. Já saíram estudos mostrando 

que cerca de 30 dias depois do fim da covid 

cerca de 80% das pessoas mantém algum 

sintoma, entre eles a fadiga e dispnéia do sono 

são os mais comuns.”  Outra possibilidade é 

termos um aumento muito grande em 

complicações neuropsiquiátricas e alterações de 

comportamento por causa da ação do vírus no 

sistema nervoso central.  Confira aqui a matéria 

completa. 

A QUARTA ONDA PALAVRA DO ESPECIALISTA 

Estamos vivendo um momento 

desconhecido para todos, que gera 

angústia, medo e insegurança em 

relação ao futuro. Sentimos emoções 

negativas a maior parte do tempo. Essas 

emoções negativas são naturais, servem 

para que as pessoas possam se proteger, 

se reorganizar e se desenvolver. Mas 

enfrentar essas emoções de maneira 

positiva faz toda a diferença para o bem-

estar mental e a felicidade. 

 

Nesse sentido, o RH tem papel 

fundamental, pois a medida mais 

importante para as empresas é cuidar de 

quem as faz ser o que é, que são as 

pessoas. O RH deve desenvolver ações 

para auxiliar os trabalhadores a 

ressignificar as emoções negativas em 

positivas. 

 

Com esse propósito, a Psicologia Positiva, 

que é a ciência que estuda o bem-estar 

e a felicidade, se torna indispensável. 

Promovendo a felicidade, o otimismo e a 

resiliência no ambiente de trabalho, as 

empresas estão consequentemente 

promovendo maior bem-estar e saúde 

mental dos trabalhadores. 

 

Quer conhecer mais sobre a Psicologia 

Positiva e como ela pode ser aplicada ao 

RH? Confira o Webinar SESI  “Psicologia 

Positiva aplicada ao RH” clicando aqui.  
 

 
* Mariane Candaten é analista do Centro de Inovação 

SESI em Fatores Psicossociais, psicóloga, com formação 

em psicologia positiva , especialização em psicologia 

organizacional e avaliação psicológica.  

A PSICOLOGIA POSITIVA 

 E O RH. 
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Neste e-book, desenvolvido pela equipe técnica 

do Centro de Inovação SESI em Fatores 

Psicossociais,  você vai conhecer os fatores 

psicossociais de proteção e de risco no 

trabalho, entender seu impacto na saúde do 

trabalhador e como podem ser melhor 

percebidos e geridos dentro da empresa.  

 

Chamamos de fatores psicossociais a interação 

do indivíduo e suas características pessoais com 

seu trabalho e ambiente laboral. Eles podem ser 

tanto positivos como negativos para a saúde. 

Faça o download do material aqui. 

E-BOOK FATORES PSICOSSOCIAIS 

NO TRABALHO. 

Um levantamento feito pela Secretaria Estadual 

da Saúde mostra que aumentou a busca por 

atendimento em saúde mental no Rio Grande do 

Sul desde o início da pandemia de coronavírus.   

A pesquisa foi realizada pela Coordenação 

Estadual de Saúde Mental com gestores de 402 

municípios gaúchos que responderam a um 

questionário. Os principais sintomas que estão 

fazendo com que as pessoas procurarem ajuda 

são ansiedade, nervosismo, tensão, perturbação 

de sono e uso abusivo de álcool ou 

medicamentos.  Confira a matéria aqui.  

CRESCE A BUSCA POR ATENDIMENTOS EM 

SAÚDE MENTAL NO RS 

INFORMAÇÕES, CRÍTICAS OU SUGESTÕES ENTRE EM CONTATO CONOSCO: 

CENTRO.FATORESPSICOSSOCIAIS@SESIRS.ORG.BR 

RADAR CISFPS 

www.sesirs.org.br/cisfps 

+55 51 3347 8787 

CANAL FUTURA: SÉRIE O QUE É 

INOVAÇÃO PARA VOCÊ? 

O Guia de Saúde Mental do SESI em tempos de 

Covid-19 foi tema da série do Canal Futura “O 

que é inovação para você?”. 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 aqui a matéria. 

Na mesma série foi divulgado o SOS Psicossocial, 

serviço disponibilizado pelo SESI/RS, que consiste 

no acolhimento do trabalhador, de forma 

gratuita, por telefone. Confira aqui o episódio.  

FICA A DICA 

fatores-psicossociais 

No dia 12 de agosto será 

realizado o 6º Webinar SESI da 

Série Conversas inspiradoras. 

Neste encontro será abordada 

a importância de cuidar dos 

profissionais que cuidam dos 

trabalhadores como lideranças, 

RH e SST. Faça aqui a sua 

inscrição.   

O SESI/RS apresenta o 

Conexão SESI. Uma série de 

podcasts que aborda de 

forma curta, clara e assertiva 

informações relevantes para a 

indústria. A cada quinze dias 

são disponibilizados conteúdos 

novos e exclusivos com 

informações para fazer uma 

boa gestão da segurança e 

saúde na sua empresa. Confira 

todos os episódios disponíveis 

até o momento aqui.  

Curso ofertado pelo SAMPO com o 

objetivo de oferecer subsídios para 

profissionais especializados no 

gerenciamento dos transtornos 

mentais  relacionados ao trabalho 

e na área da saúde mental no 

trabalho.  Inscrições aqui. 

WEBINAR SESI – CUIDANDO 

DE QUEM CUIDA. 

PODCAST: CONEXÃO  SESI CURSO: ATUALIZAÇÃO DOS 

TRANSTORNOS MENTAIS 

RELACIONADOS AO 

TRABALHO.  

Estudo revela que pessoas que tem amigos são mais felizes. 

As mudanças de hábito provocadas pelo 

surgimento da covid-19 têm impactado não só na 

saúde física da população, mas também na 

saúde mental. Um estudo da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) , divulgado antes da 

pandemia, revelou que a depressão é um 

problema crescente no país e já atinge 11,5 

milhões dos brasileiros. Além disso, o levantamento 

mostrou que, no Brasil, mais de 18 milhões de 

pessoas sofrem de distúrbios relacionados à 

ansiedade. O psicólogo Rodrigo Linhares explica 

que a pandemia tem colaborado para 

desencadear problemas emocionais, já que esse 

momento tem gerado um excesso de 

informações, despertado insegurança, incerteza e 

medo pelo desconhecido e de ser contaminado e 

também pelo exigido isolamento social. Não à toa, 

o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom 

Ghebreyesus , afirmou em maio deste ano que o 

impacto da pandemia na saúde mental das 

pessoas já era extremamente preocupante . 

 

A importância da amizade 
O psicólogo explica que o momento que estamos 

vivendo torna ainda mais importante a 

proximidade com aqueles que gostamos. "Diante 

do perigo, o organismo aciona o nosso sistema de 

luta ou fuga e liberamos o cortisol - conhecido 

como hormônio do estresse. No caso do 

coronavírus, entretanto, o isolamento reduz as 

possibilidades de fuga. Todo esse cenário contribui 

muito para o aumento dos casos de depressão e 

também de ansiedade e estresse pós-traumático. 

Por isso, contar com os amigos nessa fase, mesmo 

de forma virtual, pode ajudar a lidar com o 

momento, que é atípico para todos, e ser um fator 

protetivo para nossa saúde mental", afirma. 

 

Como ajudar 
Reconhecer os sintomas iniciais da depressão é 

essencial para conseguir ajudar quem passa pelo 

problema. 

Entre os principais sinais de alerta estão: irritabilidade, 

desinteresse, falta de motivação e apatia, 

desespero, sentimento de vazio, pessimismo, 

sensação de culpa, de inutilidade e de fracasso, 

além de baixa autoestima . Falta de ânimo ou 

energia incapacitante também estão nessa lista. "A 

pessoa deve ficar atenta se não se sentir capaz de 

se arrumar, pentear o cabelo, tomar banho; ou 

executar pequenas atividades domésticas e de 

home office, por exemplo. Além disso, ter 

pensamentos obsessivos, falta ou excesso de sono e 

apetite, interpretação distorcida e negativa da 

realidade, dificuldade de concentração, raciocínio 

mais lento e esquecimento também indicam que 

algo pode estar errado", explica Rodrigo Linhares. 

 

O apoio de amigos e familiares faz muita diferença 

para quem está deprimido ou com sintomas iniciais 

dessa doença. Confira algumas dicas para aqueles 

que querem contribuir de alguma forma: 

 

• Ouça mais e fale menos; 

• Mantenha contato constante, mostre que está 

"presente" ou peça a alguém próximo; 

• Tenha empatia e não faça julgamentos. Evite dar 

sermão, condenar, opinar ou banalizar; 

• Não cobre grandes mudanças de hábitos, pois isso 

desperta ansiedade. Respeite os limites do amigo; 

• Use a tecnologia a seu favor. Com ela, é possível 

reduzir o isolamento através de atividades em rede, 

como jogos e vídeo chamadas, além de ser um meio 

para leitura, estudos, psicoterapia online e um guia 

para exercícios físicos; 

• Incentive a consulta com um profissional. Quando 

os sintomas se tornam graves a ponto de atrapalhar 

as relações interpessoais de estudo ou trabalho, além 

das funções vitais, como sono e apetite, está na hora 

de buscar auxílio de um especialista. 

 

Acesse aqui a matéria completa. 

MARIANE CANDATEN* 

CONFIRA AQUI TODAS AS EDIÇÕES DO INFORMATIVO ATUALMENTE. 
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