
Research and Reviews: Neuroscience Abstract

 Res & Rev: Neurosci 2020 Volume: and Issue: S(1)

Page 30

Mental Health in Brazil and Distress at Work 
Lucia Sebben
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brazil

Citation:	Lucia	Sebben,	Mental	Health	in	Brazil	and	Distress	at	Work,	Lucia	Sebben,	Pontifícia	Universidade	Católica	do	Rio	
Grande	do	Sul,	Brazil;	Mental	Health	2020;	August	10-11,	2020;	London,	UK.

2nd Annual Summit on Psychiatry and Mental Health | August 10-11, 2020 | London, UK

Abstract:
A cultura brasileira não privilegia a saúde mental e os 
brasileiros relutam em tratar deste assunto, resistindo em 
conhecê-lo e negando suas reais necessidades. Os brasile-
iros já viviam cenário de riscos psicossociais afetando a 
vida familiar e trabalho através de pressões, cobranças e 
sobrecarga associados ao risco de desemprego, conflitos 
familiares e baixa qualidade de vida prejudicando sua 
saúde	 mental	 e	 gerando	 transtornos	 psicológicos.	 Em	
2006, o Ministério do Trabalho passou a exigir que as em-
presas avaliasse a saúde mental de todos os trabalhadores 
que atuassem em espaço confinado com objetivo de evitar 
acidentes. A partir disso, começou alguma mobilização 
no sentido de compreender como a saúde mental pode 
contribuir para a área de saúde e segurança no trabalho. 
Nesta	ocasião,	tive	a	oportunidade	de	desenvolver	méto-
do de avaliação psicossocial, que foi pioneiro no Brasil e 
deu	início	a	gestão	dos	riscos	psicossociais	nas	empresas.

O Brasil em 2019, foi apontado pela OMS como sendo a 
população mais ansiosa do mundo, e com pouco acesso 
a saúde pública para tratamento. A partir do evento da 
pandemia	 do	 covid19,	 os	 índices	 de	 caso	 de	 ansiedade	
triplicaram somando-se ainda aos casos de depressão e es-
tresse.	Cabe	destacar	que,	evento	com	esta	característica	
é	sem	precedentes	na	história	do	brasileiro,	e,	portanto,	
não existe um padrão de resposta exigindo assim, maiores 
esforços adaptativos e um custo emocional significativo. 

Biography:

Atualmente	diante	do	início	de	retomada	das	atividades	
e diminuição das restrições, as empresas passam a se in-
teressar por saúde mental como sendo parte de suas es-
tratégias e condição de sobrevivência. Algumas medidas 
inovadoras passam a ser implementadas, novos modelos 
de relacionamento suportado por uma escala de valores 
que pressupõe as limitações humanas sugerem estar sen-
do estruturado. Entretanto, este processo ainda sofre re-
sistências, por conta de uma cultura que ainda não se 
atenta para a saúde mental.
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