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A Organização Mundial da Saúde (OMS) reforça 

a importância da saúde mental e antecipa o 

tema da campanha do Dia Mundial da Saúde 

Mental de 2020: Move for mental health: let’s 

invest, que será lançada em setembro. Na 

campanha, a OMS e organizações parceiras 

pedem um aumento maciço nos investimentos 

em saúde mental, já que é uma das áreas mais 

negligenciadas da saúde pública. Os países 

gastam em média apenas 2% de seus 

orçamentos de saúde em saúde mental. Quase 1 

bilhão de pessoas vivem com transtorno mental, 3 

milhões de pessoas morrem todos os anos devido 

ao uso nocivo do álcool e uma pessoa morre a 

cada 40 segundos por suicídio. E agora, bilhões 

de pessoas em todo o mundo foram afetadas 

pela pandemia da COVID-19, que está causando 

um impacto adicional na saúde mental. Confira 

aqui a matéria completa. 

OMS PEDE AUMENTO MACIÇO NOS 

INVESTIMENTOS EM SAÚDE MENTAL. 

PALAVRA DO ESPECIALISTA 

Todos os momentos de crise ao longo da história 

foram fundamentais para que, após a sua 

superação a gente pudesse avançar enquanto 

sociedade e enquanto seres humanos.  Quando 

pensamos em futuro do trabalho, a Organização 

Internacional do Trabalho e o Fórum Econômico 

Mundial já apontam algumas direções que 

podem ser balizadores para nos prepararmos 

para o que está por vir.   

 

Se fôssemos listar algumas habilidades que 

devemos estar atentos para nos prepararmos 

para esse futuro elas seriam:  

(1) capacidade de interpretar e analisar dados 

complexos. A gente precisa mais do que nunca 

ter uma visão sistêmica dos processos e do 

trabalho;  

(2) capacidade de se adaptar às mudanças, 

porque inevitavelmente elas vão acontecer e 

cada mais rápido;  

(3) conhecimentos e equipes multidisciplinares, 

justamente pra poder ter essa capacidade de 

análise de contextos complexos e de flexibilidade 

para diminuir o tempo de resposta para os 

imprevistos;  

(4) colaboração. De nada adianta ter uma 

equipe multidisciplinar, ter uma grande 

capacidade de analisar contextos complexos e 

se adaptar as mudanças se a gente não tiver 

uma equipe capaz de colaborar, ouvir o ponto 

de vista do outro, discutir soluções 

horizontalmente e pensar juntos a melhor maneira 

de dar conta dos problemas que irão surgir no 

trabalho. 

 

O futuro do trabalho estamos construindo hoje. É 

sempre uma produção ativa, estamos envolvidos 

nisso. Aquilo que esperamos do amanhã, a partir 

de análises de tendências, de novas tecnologias, 

temos que começar a implementar e a pensar 

desde agora. O futuro é algo que a gente 

constrói hoje e sobre o que o gente faz agora, 

seja pra garantir a sobrevivência dos negócios e 

dos empregos ou seja para nos prepararmos para 

sermos os profissionais do futuro. Conversamos 

sobre esse tema no Webinar Sesi – Série Conversas 

Inspiradoras, clique aqui e confira o encontro na 

íntegra. 

 

 
* Michael Duarte é analista do Centro de Inovação SESI em 

Fatores Psicossociais, psicólogo,  mestre e doutorando em 

psicologia pela UFRGS. 

O FUTURO DO TRABALHO. 
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O encerramento do 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.  

E-BOOK  WEBINAR SESI – SERIE 

CONVERSAS INSPIRADORAS. 

A esta altura, todos nós já ouvimos a estatística: 

nos próximos cinco anos, mais da metade de 

todas as tarefas do local de trabalho serão 

realizadas por máquinas. Muitos empregos, como 

os conhecemos, deixarão de existir. Confira aqui o 

artigo do Fórum Econômico Mundial com alerta 

sobre o impacto da automação sobre os 

trabalhadores.  

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O 

FUTURO DO TRABALHO. 

INFORMAÇÕES, CRÍTICAS OU SUGESTÕES ENTRE EM CONTATO CONOSCO: 

CENTRO.FATORESPSICOSSOCIAIS@SESIRS.ORG.BR 

RADAR CISFPS 

www.sesirs.org.br/cisfps 

+55 51 3347 8787 

COMO OS FATORES PSICOSSOCIAIS 

INTERFEREM NA SAÚDE MENTAL EM 

ÉPOCA DE PANDEMIA? 

Ter atenção aos fatores psicossociais é 

fundamental, mas durante a pandemia essa 

questão se torna ainda mais importante. Confira 

a  entrevista que foi concedida pela psicóloga e 

analista do Centro de Inovação SESI em Fatores 

Psicossociais para o Blog da Saúde. Clique aqui. 

FICA A DICA 

fatores-psicossociais 

Será realizado gratuitamente 

entre os dias 14 e 17 de 

setembro o Congresso on-line 

de Ansiedade. Organizado pela 

CONANSI, o evento abordará a 

Ansiedade no mundo atual. 

Confira aqui a programação. 

Confira a gravação do 

Webinar : O trabalho hoje  - 

análises da psicologia sobre os 

impactos da pandemia na 

saúde e desempenho 

realizado com a participação 

dos psicólogos José Carlos 

Zanelli, Thais Zerbini e Fabiana 

Queiroga. Acesse aqui. 

A UniBF realizará entre os dias 21 e 

25 de setembro um seminário 

gratuito  abordando a saúde 

mental. O evento contará com  8 

webinars apresentados por 

profissionais da saúde.   Faça a sua 

inscrição  aqui. 

CONGRESSO ON-LINE  

DE ANSIEDADE. 

WEBINAR O TRABALHO 

HOJE: ANÁLISES DA PSICOLOGIA 

SOBRE OS IMPACTOS DA PANDEMIA 

NA SAÚDE E DESEMPENHO. 

SEMINÁRIO DIGITAL DA 

SAÚDE MENTAL. 

CONFIRA AQUI TODAS AS EDIÇÕES DO INFORMATIVO ATUALMENTE. 

MICHAEL DUARTE * 

Estamos em Setembro e neste mês nos 

dedicamos a conscientização do Setembro 

Amarelo, momento em que reforçarmos a 

importância da prevenção ao suicídio e 

valorização da vida. 

 

Em virtude do momento que estamos 

vivenciando ações de valorização da vida e 

incentivo ao acolhimento e apoio nunca foram 

tão necessárias. Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), nos últimos 10 anos o 

número de pessoas com depressão aumentou 

18,4%. Ainda de acordo com a OMS, antes da 

pandemia tínhamos 300 milhões de pessoas 

com depressão no mundo, sendo que no Brasil 

eram 10 milhões de casos, atualmente esse 

número é bem maior.  

 

Recente pesquisa realizada com cidadãos de 

São Paulo, por cientistas da Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp), da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e 

da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), desde o 

início da pandemia de COVID-19, identificou 

que mais de 50% dos entrevistados afirmaram 

sentir nervosismo ou ansiedade com frequência. 

Para 39% dos entrevistados, sentir-se triste ou 

deprimido passou a ser algo rotineiro durante a 

quarentena e quase 30% dos que antes 

dormiam bem, agora estão enfrentando 

problemas de sono.  

Saúde Mental é.... Valorizar a vida. 

Além disso, 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. Nos serviços da 

atenção básica (como nas Unidades Básicas e 

Estratégia Saúde da Família), 78% dos gestores 

municipais perceberam um aumento na 

demanda de atendimentos em saúde mental.  

 

No Centro de Inovação Sesi em Fatores 

Psicossociais (CISFPS) entendemos que o 

trabalho pode ser considerado um fator de 

proteção psicossocial e cumpre um importante 

papel social podendo ser promotor de saúde 

mental, por isso a importância de termos 

movimentos de engajamento e convite para a 

valorização da vida. Neste ano, em celebração 

ao setembro amarelo, estamos promovendo a 

Campanha Saúde Mental é... Valorizar a vida, 

uma grande mobilização em prol da valorização 

da vida e prevenção ao suicídio. 

 

Ao longo do mês publicaremos nas redes sociais 

do CISFPS e do SESI-RS desafios semanais 

instigando as pessoas e empresas a pensar na 

importância das pequenas coisas, valorizar a sua 

rede de apoio e demonstrar a importância das 

pessoas na sua vida. Não deixe de acompanhar 

e participar!  

https://nacoesunidas.org/oms-pede-aumento-macico-nos-investimentos-em-saude-mental/
https://www.youtube.com/watch?v=auqd6NO9qOo
https://conteudo.fiergs.org.br/conversas-inspiradoras-serie-completa
https://www.weforum.org/agenda/2020/01/davos-2020-future-work-jobs-skills-what-to-know/
https://saudenaempresa.sesirs.org.br/fatores-de-riscos-psicossociais/
https://congresse.me/eventos/conansi
https://congresse.me/eventos/conansi
https://campanhard.secad.com.br/webinar-psicologia-trabalho?utm_campaign=a001__artmed__webinar_psicologia_do_trabalho__convite_base_psicologia_1&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://campanhard.secad.com.br/webinar-psicologia-trabalho?utm_campaign=a001__artmed__webinar_psicologia_do_trabalho__convite_base_psicologia_1&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.seminariodigitalunibf.com.br/
https://www.sesirs.org.br/iinformativo-atualmente

