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De abrangência nacional, o estudo Gente em 

Perspectiva analisou 517 profissionais de diversas 

áreas e setores da economia. Entre eles, 66% têm 

cargos de liderança e 47% trabalham na área de 

recursos humanos. “A pandemia trouxe diversos 

desafios que precisaram ser encarados de 

maneira rápida e intensa”, diz Roberta Bicalho, 

conselheira sênior da Falconi. “Competências 

como resiliência e inteligência emocional foram 

exercitadas ao máximo, e a situação, inédita e 

instável, fez com que muitos atingissem picos de 

estresse.” Somam-se, ainda, os efeitos do forte 

impacto na economia, a ameaça do 

desemprego e o desconhecimento sobre a 

situação sanitária, com uma taxa de óbitos diários 

crescente. Confira aqui a matéria completa. 

NA PANDEMIA, 37% DAS EMPRESAS  

REGISTRARAM AUMENTO DE DOENÇAS  

PSIQUIÁTRICAS.  

PALAVRA DO ESPECIALISTA 

Estamos vivendo uma verdadeira revolução na 

Saúde. A revolução se dá não apenas pela 

corrida tecnológica que está cada vez mais 

acelerada, mas também pelo cuidado com a 

saúde que as pessoas passaram a ter, tanto do 

corpo quanto da mente. Nesse aspecto, a 

tecnologia vem se mostrando uma excelente 

aliada no cuidado da saúde mental. Novas 

plataformas, aplicativos recém lançados, 

diferentes modalidades de atendimentos on-line e 

a interação com profissionais por meio de telas 

tem sido cada vez mais frequentes nos dias de 

hoje. 

 

Diante de tantas mudanças, as estratégias de 

promoção da saúde mental também precisaram 

ser repensadas, trazendo agilidade, facilidade e 

escalabilidade aos atendimentos. Foi pensando 

nisso que o Centro de Inovação SESI em Fatores 

Psicossociais (CISFPS) desenvolveu uma 

plataforma de atendimento on-line.  

 

O objetivo da iniciativa é o de conectar 

profissionais da psicologia a trabalhadores de 

todo País, por meio de uma tecnologia ágil e 

segura. Todo o processo de escolha, 

agendamento e atendimento de sessão é 

realizado em ambiente digital, com os devidos 

cuidados éticos. Ainda, a plataforma foi 

elaborada em um ambiente que pode ser 

acessado de qualquer lugar e de acordo com a 

necessidade do usuário.   

 

Dito isso, fica claro o desafio que temos. Se por 

um lado a saúde está se reconfigurando e a 

tecnologia se tornando uma coadjuvante, por 

outro os índices de doenças mentais não param 

de subir.  

 

Os transtornos mentais já respondem por 32,4% 

dos anos de vida vividos com incapacidade pelos 

brasileiros. Neste contexto, estratégias de 

promoção da saúde, física e mental, precisam ser 

priorizadas com o intuito de promover a saúde 

nos locais de trabalho, impactar na redução de 

acidentes e favorecer a produtividade. 

 
* Gabriela Herrmann é  coordenadora  do Centro de Inovação 

SESI em Fatores Psicossociais. 
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O retorno gradual ao local de trabalho tem 

exigido uma importante readaptação na rotina 

dos trabalhadores. Isso representa um desafio 

para as lideranças, especialmente em relação 

à gestão da saúde mental no local de trabalho. 

Mas algumas práticas podem facilitar a 

atuação dos líderes neste processo, Confira 

aqui o infográfico com 10 dicas para auxiliar as 

lideranças na retomada. 

INFOGRÁFICO 10 DICAS PARA  

AUXILIAR AS LIDERANÇAS NA 

RETOMADA. 

Um tempo literalmente de transformação. Assim 

tem sido os dias diante à pandemia do Covid-19 

que já infectou milhares de pessoas no mundo e 

obrigou a países a fecharem suas fronteiras, e a 

colocar seus cidadãos de quarentena. Tal 

isolamento está não só afetando o nosso 

comportamento social como também 

antecipando mudanças nos processos de 

trabalho. Confira aqui a matéria completa. 

OS NOVOS TEMPOS DAS RELAÇÕES DE 

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 

CARTILHA DE PREVENÇÃO AO 

SUICIDIO. 

Setembro Amarelo, o mês de conscientização 

pela valorização da vida terminou, mas os 

cuidados com a saúde mental e o apoio a 

quem está passando por momentos difíceis 

deve estar presente o ano inteiro! Para apoiar as 

empresas em relação ao tema, disponibilizamos 

uma cartilha com importantes informações 

sobre prevenção ao suicídio.  Acesse aqui o 

material. 

FICA A DICA 

fatores-psicossociais 

A universidade de Yale liberou 

gratuitamente a versão online 

do seu curso de maior sucesso 

em toda sua história: A Ciência 

da Felicidade, da professora 

Laurie Santos. As aulas são em 

inglês e há legendas disponíveis 

em alemão, espanhol, inglês e 

turco.  Clique aqui e saiba mais.  

De 01 a 30 de outubro a Startse 

realizará gratuitamente o 

evento “A missão do agora” 

com  mais de 100 palestrantes 

nacionais e internacionais . 

Faça aqui a sua inscrição.  

A Casa do Saber realizará 

gratuitamente nos dias 26 e 27 de 

outubro o encontro Neurociência: 

Em busca de uma vida equilibrada. 

O intuito será apresentar formas de 

como o cérebro regula nossas 

emoções e atitudes visando a 

melhor tomada de decisão.   Faça 

a sua inscrição  aqui. 

CURSO COMO SER MAIS 

FELIZ. 

A MISSÃO DO AGORA – 

SILICON VALLEY WEB 

CONFERENCE. 

7º CONGRESSO BRASILEIRO 

DE SAÚDE MENTAL 

CONFIRA AQUI TODAS AS EDIÇÕES DO INFORMATIVO ATUALMENTE. 

As preocupações sobre a saúde mental se 

aprofundaram no Brasil a partir da crise 

econômica que acometeu nosso país de forma 

intensa e contundente em 2014 e que trouxe, 

nos anos seguintes, aumento do número de 

desempregados. Este contexto levou a 

população brasileira ser acometida por um 

excesso de preocupação, ansiedade e medo 

com relação a sua sobrevivência e de seus 

familiares. 

 

Se isso já era preocupante, imaginem como 

esses números estão agora durante o contexto 

de pandemia o qual estamos vivenciando. Se 

não bastasse a luta pela sobrevivência de uma 

saúde financeira em meio a uma crise 

econômica, imaginem ter que lidar com algo 

tão inesperado, invisível, incerto que tem sido 

covid-19, que nos colocou diante da luta pela 

preservação da nossa saúde física e mental. 

 

Tudo isso impacta o mundo do trabalho em 

todas as suas estruturas, desde a gestão de 

negócios, processos, mercados, tecnologias, 

logísticas, comercial até chegar às pessoas. 

Afinal tivemos que nos adaptar para driblar 

adversidades e mudanças nos relacionamentos 

pessoais e profissionais para tentar sair “ilesos“ 

(dentro do possível) das consequências 

negativas.  

 

Na sua coluna para a revista Você S.A a 

psicóloga organizacional Edwiges Parra 

apresenta algumas soluções que podem ser 

desenvolvidas pelas empresas visando melhorar 

o bem estar mental dos trabalhadores. 

A importância do cuidado com a saúde 

mental dos funcionários. 

•Criar um projeto de psicoeducação preventiva, 

que ajuda a reverter casos de faltas recorrentes 

provocadas pelo presenteísmo . 

 

•Promover programas sobre saúde mental que 

contemplem informações sobre o tema. 

 

•Proporcionar ciclos de palestras que ensinem 

técnicas de relaxamento para controle dos 

problemas que causam instabilidade mental nos 

funcionários.  

 

•Organizar roda de conversas para empregados 

tirarem dúvidas e compartilharem suas 

experiências. 

 

•Incentivar roda de conversas para os líderes 

falarem sobre as dificuldades do dia a dia e para 

orientá-los com informações sobre os sinais de 

alerta em termos de saúde mental, ao quais 

precisam atentar em suas equipes. 

 

•Oferecer rede apoio, serviços de terapia on-line 

e fazer gestão sobre a qualidade de vida e bem-

estar são importantes. 

 

Vale ressaltar que é preciso investir em 

profissionais qualificados que desenvolvem 

atividades de promoção e de prevenção da 

saúde dentro das empresas. Eles são mais aptos 

à identificação de sintomas de ansiedade, 

estresse ou depressão – e ter esse diagnóstico é 

essencial para o acompanhamento ou o 

tratamento precoce, o que evita a evolução 

para quadros mais graves. Confira aqui a 

matéria completa.  

GABRIELA HERMANN* 
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