


DADOS DE TRANSTORNOS PSICOSSOCIAIS
NO BRASIL E NO MUNDO

Aproximadamente, 1 bilhão de pessoas em todo o mundo possuem transtornos 
psicossociais, segundo a OMS.

No Brasil, a estimativa é de que 86% da população passe por tais  problemas

De acordo com a ONU, metade de todos os casos de transtornos começam  aos 
14 anos, sendo que a maioria não são detectados e tratados.

80% dos brasileiros com transtornos psicossociais não recebem tratamento  
adequado.



NOSSO PÚBLICO-ALVO
PESSOAS COM TRANSTORNOS PSICOSSOCIAIS

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS):
As oficinas terapêuticas realizadas pelos CAPS são 
ferramentas essenciais para o cuidado e (re)inserção 
social dos indivíduos em sofrimento psíquico. E é através 
delas, que o Mandala trabalha na construção de 
marcas de autoria nas quais os usuários poderão 
desempenhar seu potencial, sendo os protagonistas da 
sua própria geração de renda, e assim,, conquistar 
espaços mais dignos na sociedade, além de se 
expressar e serem ouvidos. 

Crise Humanitária:
Só no Brasil, 5 milhões de pessoas sofrem com 
transtornos mentais graves e persistentes, segundo a 
OMS. Um público que, por portar esta condição, 
enfrenta diversas barreiras na sociedade.
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Geração de renda.

Reinserção dos pacientes na sociedade.

Ampliação da autonomia dos usuários.



POR QUE TERAPIA  
OCUPACIONAL?
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Proporciona a reinserção social e laboral.
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Desenvolve novas habilidades.

Propicia o bem-estar.

‘



COMO  
FUNCIONAMOS?

Desenvolvimento da marca:
Desenvolvemos o branding da  
marca para tornar os produtos mais  
atrativos ao mercado e impulsionar  
suas vendas. Além disso, 
promovemos ações e divulgamos 
conteúdos de conscientização 
sobre saúde mental nas mídias  
sociais do Mandala.

Estabelecimento de vínculos de  
mercado:
Formamos parcerias com alguns  
estabelecimentos que revendam as  
produtos feitos pelos beneficiados  
ou que forneçam recursos para  
garantir o seu funcionamento e sua  
qualidade.

Reestruturação das oficinas: 
Buscamos parcerias e realizamos 
atividades a fim de levantarmos 
recursos para a aquisição de 
materiais e reestruturação do 
espaço, tornando o processo mais 
produtivo e agradável para os 
beneficiados.


