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Home office da noite para o dia, diluição das

fronteiras entre vida profissional e pessoal, uso

constante do WhatsApp para falar com os

colegas e a chefia, reuniões virtuais, metas a

cumprir… É de imaginar que a saúde mental do

trabalhador brasileiro tenha sido balançada pela

pandemia da Covid-19 e pelo tão citado “novo

normal”. Nesse contexto, uma pesquisa recém-

divulgada ajuda a mensurar o tamanho dos

desafios e a urgência da pauta. O levantamento

ouviu 488 profissionais de RH pelo país, a maioria

atuando em empresas com até 500 funcionários.

Os dados, colhidos entre fevereiro e março de

2021, refletem como as companhias estavam e

estão se preparando para lidar com o bem-estar

mental dos colaboradores durante e após a

pandemia. Confira aqui a matéria completa.

PESQUISA MAPEIA ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL

NAS EMPRESAS BRASILEIRAS

Em um mundo de complexas transformações, um 

dos maiores compromissos no campo da Saúde é 

entender os novos desafios presentes nos 

ambientes laborais resultantes dos contextos 

social, econômico, cultural e da inovação 

tecnológica que geram novos hábitos e estilos de 

vida.

Os cenários estão mudando mais rápido do que 

nunca e é preciso que as empresas estejam 

preparadas para a gestão adequada e avançada 

da saúde.

Pensando nisso, o SESI-RS realizará entre os dias 

21 a 23 de junho, o SESI Conecta Saúde. Um 

evento online e gratuito com o objetivo de 

apresentar o melhor conteúdo sobre Segurança e 

Saúde no Trabalho, Saúde Mental e Promoção da 

Saúde.

Queremos contribuir com a segurança e saúde 

dos brasileiros. É por isso que acreditamos no 

compartilhamento de conhecimento e ideias e, 

principalmente, na conexão entre as pessoas, 

mesmo em um cenário de isolamento social.

Um encontro repleto de profissionais renomados 

no mercado nacional e internacional, confira a 

programação:

21 de junho – Segurança e Saúde no Trabalho, 

com Ricardo Amorim, Marcos Mendanha e Chia-

Chia Chang.

22 de junho – Saúde Mental, com Carla Furtado, 

Diogo Lara, Daniel de Barros e Susan Andrew.

23 de junho – Promoção da Saúde, com Tiago 

Mattos, Pedro Schestatsky, Emilio Moriguchi e 

Drauzio Varella.

Acesse aqui e faça agora a sua inscrição.

Para você já ir entrando no clima do nosso 

evento separamos alguns vídeos dos palestrantes 

da trilha saúde mental na coluna “Fica a dica” 

desse mês. Aproveite!

Um abraço e até a próxima.

Equipe de saúde mental SESI.

SUA FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE SAÚDE MENTAL - EDIÇÃO 14 | MAIO/2021  

Há cerca de um mês, nos Estados Unidos, houve

picos nas pesquisas do Google relacionadas à

fadiga e também a famosa pergunta de “por

que me sinto mal?”, ou seja, o assunto atingiu o

recorde de buscas. Isso porque há uma sensação

coletiva de exaustão em que todas as pessoas

procuram formas de lidar com a saúde mental.

Em 2020, houve um aumento nas pesquisas

relacionadas a assuntos como meditação,

terapia virtual, caminhada ou desintoxicação

digital. Confira aqui a matéria completa.

BUSCAS NO GOOGLE SOBRE SAÚDE

MENTAL DISPARAM NO ÚLTIMO MÊS

INFORMAÇÕES, CRÍTICAS OU SUGESTÕES ENTRE EM CONTATO CONOSCO:

CENTRO.FATORESPSICOSSOCIAIS@SESIRS.ORG.BR

RADAR CISFPS

www.sesirs.org.br/cisfps

+55 51 3347 8787

FICA A DICA – ESPECIAL PALESTRANTES SESI CONECTA SAÚDE

fatores-psicossociais

Na Live Pilares da 

Autoestima, Dr. Diogo 

Lara fala sobre as 

adversidades e seus 

efeitos no nosso dia a 

dia.  Como ficarmos mais 

bem preparados para 

lidar com os desafios que 

surgirem em nosso 

caminho? Clique aqui e 

assista.

Neste vídeo Dr. Daniel 

de Barros fala sobre as 

emoções. Como sair do 

automático e tirar os 

incômodos e ruídos que 

nos atrapalham. 

Acesse aqui. 

OS PILARES 

DA AUTOESTIMA

COMO ADMINISTRAR

AS EMOÇÕES?

CONFIRA AQUI TODAS AS EDIÇÕES DO INFORMATIVO ATUALMENTE.

Saúde mental, vale dizer, não é modismo;

não é assunto de uma palestra ou de um

programa de RH isolado e que nunca mais

será realizado na empresa. Cuidar da saúde

mental deve ser uma constante e, para isso

acontecer, é necessário compreender

melhor o tema e, consequentemente, mudar

a percepção como indivíduo, profissional,

líder e empresa.

Para tornar esse assunto mais

palpável, Isabel Weiss psicoterapeuta

cognitiva pela USP, PhD em Ciências pela

Unifesp e instrutora de Mindfulness pela UCLA,

apresentou algumas dicas e orientações que

podem ajudar na hora de sair da teoria e

partir para a prática dentro da sua empresa:

1- Invista na identificação precoce de

colaboradores que apresentam ou parecem

estar desenvolvendo problemas emocionais

para não agravar o quadro. Essa

sensibilidade e cuidado de identificar é ainda

mais urgente em momentos de crise, como o

atual, pois o cenário se mostra muito propício

para manifestações na saúde mental.

2- Faça o mapeamento da saúde dos

colaboradores com a ajuda de uma equipe

de profissionais especializados. Da mesma

forma que a dica anterior, o objetivo é

trabalhar de maneira preventiva,

identificando o quanto antes questões de

estresse, ansiedade, depressão, burnout e

outros.

Algumas dicas e orientações para 

cuidar da saúde mental nas empresas

Carla Furtado, 

especialista em 

felicidade e realização 

pessoal, fala sobre 

como se encontrar na 

eterna busca pelo 

sentido da vida e pelo 

propósito do trabalho. 

Clique aqui e confira. 

Nem sempre é direta a conexão

entre segurança no trabalho e

saúde mental. Confira neste

episódio como o cuidado com a

saúde integral do trabalhador,

detecção precoce de doenças e

encaminhamentos adequados

podem fazer diferença para o

trabalhar e para a empresa.

Acesse aqui.

É preciso diversificar o olhar

quando o assunto é gestão de

saúde nas empresas. E é sobre isso

que o Antonino Germano, Médico

do trabalho, especialista em

gestão em saúde e gerente da

área de saúde do SESI/RS, falou no

episódio 14 do Conexão SESI,

Acesse aqui e confira.

EM BUSCA 

DO PROPÓSITO

PODCAST CONEXÃO SESI: 

FALAR EM SEGURANÇA TAMBÉM

É FALAR EM SAÚDE MENTAL

PODCAST CONEXÃO SESI: 

GESTÃO DA SAÚDE NAS EMPRESAS: 

PRINCÍPIOS E TENDÊNCIAS

Confira a live SESI realizada pela

psicóloga e especialista do Centro

de Inovação SESI em Fatores

Psicossociais, Graziela Alberici. No

encontro foi abordada a

importância de se falar sobre

saúde mental no ambiente de

trabalho e como as empresas por

inserir essa pauta no seu dia a dia.

Acesse aqui o vídeo.

LIVE SESI: VAMOS FALAR SOBRE

SAÚDE MENTAL NO TRABALHO?

3- Afaste o estigma que recai sobre este

tema! Isso quer dizer que, antes de iniciar um

mapeamento ou convidar as pessoas a

participarem de um ou outro programa de

saúde mental, é importante passar a

mensagem de que não se trata de uma

“caça às bruxas”. Os colaboradores devem

sentir segurança de que essas ações são, de

fato, em prol deles e não uma forma de

encontrar o “funcionário-problema”.

4- Realize treinamentos voltados para a

liderança, afinal é importante que esse grupo

esteja engajado na construção de um clima

organizacional favorável ao cuidado com a

saúde. Esse tipo de treinamento envolve

ações que visam a promoção do

autoconhecimento, da identificação dos

próprios limites do reconhecimento das suas

potencialidades; tudo isso formando um

círculo virtuoso de cuidado e compaixão,

orientado à produção com equilíbrio e

empatia.

5- Criar ações coletivas, como rodas de

conversa orientadas por psicólogos e lives

com especialistas, a fim de auxiliar na

disseminação do programa e na

desmistificação do tema. Acesse aqui para

conferir essas e outras dicas na matéria

completa.

O SESI-RS disponibiliza uma série de iniciativas

e serviços que apoiam as empresas no olhar

integral para a saúde do trabalhador,

segurança e saúde no trabalho e saúde

mental. Confira aqui.

A CIÊNCIA

DO BEM ESTAR

Por que parece que 

estamos cada vez mais 

estressados e distraídos? 

Nesta entrevista Susan 

Andrews fala sobre o 

bem estar e formas de 

viver com mais 

qualidade e harmonia. 

Acesse aqui. 

https://saude.abril.com.br/mente-saudavel/pesquisa-mapeia-atencao-a-saude-mental-nas-empresas-brasileiras/
https://www.sesiconectasaude.com.br/
https://olhardigital.com.br/2021/05/11/internet-e-redes-sociais/buscas-no-google-sobre-saude-mental-disparam-no-ultimo-mes/
https://www.youtube.com/watch?v=gQe4G-KGeIo&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=DTvMk05vuHg
https://www.sesirs.org.br/iinformativo-atualmente
https://www.youtube.com/watch?v=nJjTfIGqbfU
https://open.spotify.com/episode/4FA4llO25Z2SxbbMTIQITi
https://open.spotify.com/episode/3w7vYOvecS3lgmFV9Wmy5J
https://www.youtube.com/watch?v=kYD2Wpt4Yhc
https://gptw.com.br/conteudo/artigos/dicas-e-orientacoes-para-cuidar-da-saude-mental-nas-empresas/
https://www.sesirs.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=4R5md0WFLuw

