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EDITORIAL
O primeiro mês do ano é marcado por abordar um tema 
muito importante para as nossas vidas, a Saúde Mental. 
Durante o Janeiro Branco, nome pelo qual ficou conhe-
cida essa campanha, objetiva-se promover a discussão 
acerca da saúde mental e orientar a população sobre os 
cuidados necessários para se ter uma mente saudável.
As patologias de ordem mental estão presentes no CID - 
Classificação Internacional de Doenças, e em 2023 com-
pletou um ano que a Síndrome de Burnout foi incluída 
nesta listagem de responsabilidade da OMS - Organização 
Mundial de Saúde. A Síndrome de Burnout é caracterizada

como um distúrbio emocional com sinais de cansaço extremo, estresse e esgotamento físico. Uma 
pesquisa de 2019 realizada pela ISMA-BR - International Stress Management Association do Bra-
sil mostrou que a síndrome chegou a afetar 32% da população brasileira economicamente ativa.
Uma boa notícia para a melhoria deste cenário é que, de acordo com a FENASAÚDE - Fe-
deração Nacional de Saúde Suplementar, houve um aumento na procura por psicólogos 
em 2021 entre beneficiários de planos de saúde. Foram cerca de 37 milhões de atendimen-
tos, quase 8 milhões a mais que em 2019. Além disso, foi apontado que a telemedicina foi 
bastante significativa, principalmente no período pandêmico, para atender essa demanda.
O SindsegSC está sempre buscando abraçar causas que são importantes para o de-
senvolvimento da sociedade, e a saúde mental, sem sombra de dúvida, é uma de-
las. Com esta edição do InformAtivo SindsegSC queremos que você fique bem in-
formado, passe adiante esse conhecimento e, o mais importante, coloque as dicas 
apresentadas neste material em prática para que a sua mente esteja sempre saudável.

Boa Leitura!

Rodrigo Chavantes 
Presidente Interino
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O que é Janeiro Branco?
O Janeiro Branco acontece anualmente e possui o intuito de fomentar a discussão acer-
ca da importância da saúde mental. A campanha foi iniciada em 2014 pelo psicólogo mineiro
Leonardo Abrahão Pires Rezende e atualmente é coordenada pelo Instituto Janeiro Branco.
Em todos os anos é escolhido um tema central a ser trabalhado e em 2023 o tema é A Vida 
pede Equilíbrio. As pessoas possuem diversos relacionamentos na sua vida, como fami-
liar e profissional, e para esses relacionamentos existirem em harmonia é necessário equilí-
brio. Um importante e primeiro passo para alcançar esse objetivo é buscar autoconhecimento.

O autoconhecimento consiste em investigar a si mesmo, ou seja, saber quais são as suas quali-
dades, preferências, defeitos, medos, inseguranças e entre outras coisas. Com este conheci-
mento é mais fácil lidar com os desafios da rotina. Além disso, é recomendado procurar uma 
ajuda profissional, como psicólogo, pois estes profissionais promovem a qualidade de vida 
do ser humano em sua integridade, considerando aspectos biológicos, psíquicos e sociais.

Programa De Bem com a Vida
A famosa frase “Prevenir é o melhor remédio” 
pode ser um clichê, porém é verdadeira. Os 
cuidados que temos, mesmo que pequenos, 
com a nossa saúde na rotina podem ser mui-
to benéficos para o nosso bem-estar. Pensando 
nisso, o SindsegSC criou o programa “De Bem 
com a Vida” que trabalha a divulgação de in-
formações e dicas focadas na saúde e preven-
ção. As campanhas do SindsegSC referente aos 
meses Janeiro Branco, Maio Amarelo, Agos-
to Dourado, Outubro Rosa, Novembro Azul  
integram o Programa De Bem com a Vida.  
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Fique atento aos sinais do Cansaço Mental
O avanço da tecnologia auxilia nas tarefas cotidianas mas também faz com que a rotina seja cada 
vez mais acelerada. Por conta disso, não é raro, encontrar indivíduos que acabam deixando o 
cuidado com a sua saúde para depois. Um dos problemas que podem surgir é o cansaço mental. 

O cansaço mental, conhecido também como estafa mental, caracteriza-se pelo ex-
cesso de informações sentidas pelo cérebro e isso faz com que o organismo come-
ce a dar sinais físicos. Não é anormal ter momentos de muito cansaço, porém quando es-
ses momentos começam a ser muito frequentes, pode ser um aviso de que é preciso uma pausa. 

A estafa mental pode afetar desde crianças até adultos e os sintomas mais comuns 
são: dores de cabeça, distensões musculares, problemas estomacais, pressões na colu-
na e dores generalizadas pelo corpo. Este problema pode ser ocasionado por diversas si-
tuações porém as mais corriqueiras são trabalho excessivo, longos períodos de estímu-
los intelectuais, preocupações excessivas com questões pessoais e profissionais, entre outros.

O corpo e a mente trabalham juntos e não há como separá-los. Por este motivo é tão importante 
ficar atento aos sinais e procurar ajuda profissional ao primeiro sintoma que o corpo apresentar.

=
Ansiedade Transtorno

de Personalidade
Esquizofrenia Insônia Estresse Compulsão 

Alimentar
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Lidando com o Cansaço Mental
Os problemas de saúde mental são cada vez mais frequentes na sociedade, porém com a 
adoção de algumas práticas no dia a dia é possível levar a vida de forma mais tranquila. 

• Evite guardar sentimentos negativos
Algumas pessoas possuem dificuldade para expor os seus sentimentos e não conseguem colocar para 
fora aquilo que as magoam. Já para outros é mais fácil encarar as adversidades do cotidiano. O grande 
problema de internalizar esses sentimentos e não buscar uma forma de expressá-los é que isso acarreta 
em danos para a saúde. Os sintomas podem ser físicos, como úlcera, hipertensão, asma e alergias ou 
psíquicos que seriam irritabilidade, ansiedade, agressividade e nervosismo. Caso os sintomas sejam 
constatados é importante procurar um psicólogo para que o indivíduo seja orientado corretamente.
• Leia um livro
O hábito da leitura é benéfica para diversos aspectos da vida e a saúde mental é um desses as-
pectos. Uma pesquisa da Universidade de Sussex revelou que seis minutos diários de leitura já 
são o suficiente para aliviar estresse e tensões. A biblioterapia utiliza textos e livros justamen-
te para contribuir com o tratamento de transtornos psicologicos. Sua prática consiste na seleção 
de materiais que, de alguma forma, fale sobre as dificuldades enfretadas pelo indivíduo e após a 
leitura é estimulado a discussão do conteúdo absorvido. Essa atividade auxilia as pessoas a com-
preender os seus sentimentos e na busca de uma resolução para as suas questões emocionais. 
• Tire um momento para cuidar de você
Para o bem da saúde, o autocuidado deve fazer parte do cotidiano. Pode ser um cuidado com a pele, 
prática de exercicios físicos e passeios com entes queridos, o importante é não deixar essa vivência de 
lado. Os beneficíos são diversos como, redução do estresse, ansiedade, depressão, aumento da auto-
estima e melhora do humor durante o dia. Também é importante lembrar que a saúde mental e física 
estão ligadas, ou seja, essas atitudes ajudam na diminuição de enxaqueca, gastrite e dores musculares.
• Pratique meditação e yoga
Assim como todas as práticas citadas anteriormente, a meditação e o yoga também são gran-
des aliados na melhoria da saúde mental. Resumidamente, o yoga é uma prática corpo-
ral, que se dá por meio de exercícios físicos, posturas e respirações. Já a meditação é um 
processo de esvaziar a mente e induzir um modo de consciência. A meditação e o Yoga 
possuem a capacidade em auxiliar com questões emocionais pois desencadeam a sensa-
ção de bem-estar. Também contribui para o processo de um envelhecimento mais saudável. 

Confira abaixo algumas formas de melhorar a 
sua saúde mental:
• Busque uma rotina de trabalho equilibrada 
O primeiro passo é fazer planejamentos sema-
nais e mensais para que as tarefas sejam cum-
pridas com mais tranquilidade. Também é im-
portante incluir nessa programação pequenas 
pausas ao longo do dia, pode ser para tomar 
um café, se alongar ou até mesmo para fazer 
uma caminhada. Com a prática desse planeja-
mento a sensação de bem-estar é bem maior.
• Escute músicas que lhe tragam alegria no dia 
a dia
Independentemente do gênero musical, a mú-
sica é considerada uma aliada no cuidado 
com a saúde mental. A musicoterapia, como
é conhecida a prática com música no contexto clínico de tratamento, age na região do cé-
rebro que é responsável pelas emoções e com isso o indivíduo sente-se mais motivado. 
Além disso a produção da endorfina, hormônio que gera sensação de prazer, é aumentada.
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O uso de uma dieta balanceada e equilibrada nutre o corpo mas não só, ela também forta-
lece o cerébro. Este orgão está sempre ativo e por isso é essencial que seja abastecido com 
bons alimentos durante todo o dia. Quando escolhidos e consumidos de forma sábia eles po-
dem amenizar ou até mesmo prevenir o cansaço mental e doenças neurodegenerativas. 
Existe uma ligação direta entre alimentação e saúde mental, e essa é uma re-
lação que já está bem estabelecida pela ciência há décadas, e a boa notí-
cia é que a própria sociedade vem se atentando, cada vez mais, para tal realidade.

Cuidar da saúde mental é um trabalho contínuo. É preciso prestar atenção às suas 
emoções e pensamentos durante todas as fases da sua vida, pois situações diferen-
tes causam reações únicas. Se você é colaborador ou possui seguro com uma das segura-
doras associadas ao SindsegSC, elas oferecem apoio profissional para prevenir, diagnos-
ticar e tratar algumas das doenças que mais atingem a sociedade nessa vida moderna.

Não deixe seu cérebro cansado
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Alertas da Síndrome de Burnout 
em nosso organismo

A Síndrome de Burnout é considerada um distúrbio psíquico que é resultado de uma 
exaustão extrema. Esta patologia está sempre relacionada ao trabalho e pode afetar diver-
sos âmbitos da vida do indivíduo. Por conta de uma grande carga de estresse, a pessoa co-
meça a desenvolver sintomas mentais e físicos. Entre os sintomas estão inchaço na região ab-
dominal, dor de cabeça, enjoo, queda de cabelo, variação constante de humor, crises de choro, 
ansiedade em excesso e taquicardia. Esses alertas podem ser percebidos pelo próprio paciente, 
mas é essencial que uma consulta médica seja marcada para ser aplicado o tratamento correto.

A rotina é cheia de afazeres e por isso não é raro o corpo e a mente chegarem ao seu li-
mite. Os sinais que surgem por conta disso não devem ser ignorados e sim trata-
dos para que o quadro não se agrave. São diversos os tratamentos que existem para ga-
rantir o bem-estar emocional porém a supervisão de um médico sempre é indicado. 
Conheça abaixo algumas opções para cuidar da saúde física e emocional:

• Acupuntura
Na acupuntura são aplicadas pequenas agulhas em pontos específicos do corpo. Com esta prá-
tica, acredita-se ser possível corrigir desequilibrios na energia. A profundidade e manei-
ra de aplicação são definidas de acordo com as queixas do paciente. Este tratamento contri-
bui com o combate a depressão, inflamações, enxaqueca, fibromialgia e dores no pescoço.

• Pilates
O pilates é um conjunto de condicionamento físico e alongamento que utiliza o peso do próprio 
corpo na sua execução. A técnica busca alcançar o equilíbrio entre corpo e mente através do con-
trole da respiração.

• Psicoterapia
A psicoterapia, em linhas gerais, procura curar as doenças mentais através de conversas individuais 
ou em grupo. Nestas conversas, o psicoterapeuta escuta com atenção as questões que aflingem o 
paciente e trabalha tecnicas para acalmá-lo. Com a mente mais calma e tranquila o indivíduo, com 
a ajuda do profissional, consegue encontrar mais facilmente a solução para o problema. Além disso, 
esse campo da medicina promove o crescimento pessoal e autoconhecimento, ou seja, a consulta 
com o psicoterapeuta é recomendada em qualquer momento da vida.

Terapias Alternativas e Psicoterapia
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Abrir as portas da comunicação para a entrada de conversas 
com pessoas do seu convívio é sem dúvida, o melhor cami-
nho para a prevenção. 

Compartilhe este material, incentive o debate e conscientize 
mais pessoas para juntos diminuir o casaço mental. 

#compartilhe
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Quadro Associativo
Conheça as principais empresas de seguros que integram o 

quadro associativo do SindsegSC. 
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