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2º CICLO DE PALESTRAS 

1º Palestra – Sofia Bauer – Saúde Mental 

Nós vivemos em um mundo onde a saúde mental é um desafio. O Brasil é o                
país com maior índice de ansiedade. Em Belo Horizonte o índice é de 17%.              
Isso devido ao excesso de trabalho.  

Neurono espelho é uma reação copiada das pessoas diante de uma situação.            
E no momento da epidemia , as pessoas estão totalmente na postura de             
medo. E esta postura de medo é aprendida pelo outro. E isso está levando as               
pessoas a terem um ataque de medo e ansiedade.  

As pessoas estão com stress, depressão, ansiedade e os RH das empresas            
terão perda no trabalho. E quando a pessoa chega nesse nível, ela não sabe o               
que precisa fazer. Um paciente com pânico, disse ela, o atestado é no mínimo              
de uma semana. O pânico se não tratado leva ao transtorno de stress pós              
traumático. E isso vai afetar muito a empresa. 

E o home office fez o pior. As pessoas além de ter que fazer o seu trabalho,                 
tem as tarefas de casa, tem os filhos, não se assenta direito para trabalhar, não               
vai ao banheiro, não bebe água e com isso está fazendo muito mal. 

E alertou: o Home office pode trazer esgotamento. Nós não fomos preparados             
para esse modelo ainda. E com isso vem a depressão , esgotamento, doenças             
físicas. 

E recomentou que haja uma rotina. Dormir cedo e acordar cedo. O sono regula              
o corpo e a saúde. Acordar e mentalizar coisas boas. Fazer exercícios físicos.             
Preparar um lugar adequado para trabalhar e trabalhar com boa postura.           
Tomar água, ir ao banheiro. Usar meios de meditação, sejam eles o que você              
mais gostar: escutar uma música, fazer suas orações, ler um bom livro. A             
meditação fortalece a imunidade. Respire fundo. 

Tenha bons hábitos: relacione, tenha pessoas para se relacionar. Mantenha          
uma rede de bate papo no trabalho; trabalhe com parceria, ajudando um ao             
outro; tenha um hobbie; tenha empatia. É importante ter uma comunicação de            
calma e com amor, paciência. 

2ª Palestra – Carla Figueiredo – Trends Rh, Saúde e Bem Estar 

Falou sobre o mundo vulca. Antes da pandemia já tínhamos um mundo vulca.             
A pandemia veio para equiparar todos nós. É tempo de tudo e todos estarem              
integrados.  

E depois da pandemia o mundo continuará volátil. 



Tendência não é para prevê o futuro, mas conhecer o que estar por vir de mais                
seguro. 

Nesse momento covitiano nós passamos a aproximar mais do RH. 

Tendência é a gente enxergar e colocar em prática. 

 

3ª Palestra  -  A inovação na Saúde – Fernando Cembranelli 

- O RH precisa entender de saúde 

- A inovação na saúde está na agenda dos profissionais 

- O celular pode ajudar, mas pode ser um dos causadores de doenças             
crônicas 

- Pilares importantes para o hub digital de inovação em saúde: aceleração,            
comunidade, comunicação, educação 

- Para uma gestão ativa você precisa conhecer a saúde de sua população 

- As empresas tem que entender como gerar valor diante dessa realidade 

- A importância de se criar um eco sistema 

- As faculdades de medicina não estão preparadas para essas mudanças, mas            
os profissionais estão atentos 

- o que interessa é liderança. Você precisa ter características de liderança 

 

 

Pela Secretária do Conselho, Juliane Vidigal Maciel Viana 

 


