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Antes da pandemia.... 

2017 2018 2019



Durante a pandemia.... 





Depois da Pandemia? 

2020: Afastamentos previdenciários no Brasil por transtornos mentais: 285.221
-Maior índice em 14 anos 
-Terceira maior causa de concessão de benefícios no ano



No slide final
Solicitamos inserir 
dados para contato 

Título do slide 



Conceito



Esforço/Recompensa  

Modelo de Siegrist, 1996



Teorema do estresse

Desbalanço entre esforço e recompensa e pouco suporte social estão associados ao risco de doença mental
(Harvey et al., 2015)
Altas demandas e estressores no trabalho foram fatores de risco independentes para licença médica por
doença mental (Mather et al., 2015)
Recompensar pouco trabalhadores adaptáveis e demandar muito de trabalhadores vulneráveis



Saúde Mental nas Instituições 

Não há programa de saúde mental padrão que possa ser
aplicado em instituições diferentes e que tragam os mesmos
resultados.

Cada Instituição tem que formatar seu programa de atenção
a saúde mental de acordo com a cultura organizacional,
maturidade sobre o tema, preparo dos gestores e
estratégias de sustentabilidade do negócio.

Não há programa de saúde mental padrão que possa ser aplicado
em instituições diferentes e que tragam os mesmos resultados;

Cada Instituição deve formatar seu programa de atenção a saúde
mental de acordo com a cultura organizacional, maturidade sobre o
tema, preparo dos gestores e estratégias de sustentabilidade do
negócio.



Desafios nas Instituições

InPress; Porter Novelli; 2021



Desafios nas Instituições

InPress; Porter Novelli; 2021



Desafios nas Instituições

InPress; Porter Novelli; 2021



- Gestão da Organização  
do trabalho

- Cultura organizacional e 
preparo da alta liderança

- Promoção de segurança 
psicológica

- Programas de 
Qualidade de Vida e 
práticas integrativas

- Saúde e Segurança no 
Trabalho

- Rodas de conversa

- Estratégia 
Organizacional

- Espaço para 
acolhimento e 
atendimento 
especializado: equipe 
multi

- Equipes de emergências 
em saúde mental 

- Ambulatório de1º e 2º 
vítima

- Grupos Focais

- Programas de  
Qualidade de Vida e 
práticas integrativas

- Retorno ao trabalho e 
inclusão*

- Cultura organizacional 
e preparo da alta 
liderança

- Seguimento 
terapêutico: equipe 
multi

- Programas de 
Qualidade de Vida e 
praticas integrativas

Prevenção Assistência Reabilitação

Estratégias para abordar Saúde Mental
Conhecer para Cuidar



Qualidade de Vida no Trabalho = Sentido de Vida no Trabalho



Benefícios no Gerenciamento da Saúde 
Mental

Adaptado de Society of Occupational Medicine, May 2017



Benefícios no Gerenciamento da Saúde 
Mental

Adaptado de Society of Occupational Medicine, May 2017



Gastos com as doenças psíquicas chegarão a 6 trilhões de dólares até 2030
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