SETEMBRO

Amarelo
MÊS DE PREVENÇÃO DO SUICÍDIO

Cabe lembrar que o suicídio é um fenômeno complexo e
multifatorial e o possível aumento no seu número de casos, em
uma situação de pandemia, pode estar relacionado a
diferentes fatores como: medo, isolamento, solidão,
desesperança, acesso reduzido a suporte comunitário e
religioso/espiritual, dificuldade de acesso ao tratamento em
saúde mental, doenças e problemas de saúde, suicídios de
familiares, conhecidos ou profissionais de saúde
(Reger, Stanley & Joiner, 2020 apud cartilha fiocruz: suicídio na pandemia covid-19, 2020)
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devemos nos atentar a alguns
fatores de risco

• Sentimento de tristeza, baixa autoestima e impotência;
• Tentativas prévias de suicídio;
• Relatos de violência psicológica (humilhação, agressões verbais), físicA,
Sexual ou negligência;
• Problemas de saúde mental da criança, do adolescente e/ou de
seus familiares, especialmente a depressão e ansiedade;
• Uso de álcool e/ou outras drogas;
• Histórico familiar de suicídio;
• Ambiente familiar hostil;
• Falta de suporte social e sentimentos de isolamento social;
• Sofrimento e inquietações sobre a própria sexualidade;
• Interesse por conteúdos de comportamento suicida ou autolesão
em redes sociais virtuais.• Isolamento afetivo e sentimento de solidão;
• Sentimento de desamparo e desesperança;
• Autodesvalorização;
• Aquisição de meios para morrer de suicídio;
• Exposições frequentes a situações de risco;
• problemas de relacionamentos;
• doenças;
• Aposentadoria;
• Abandno familiar.
Fonte (Cartilha Fiocruz: Suicídio na pandemia Covid-19, 2020)
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contatos - na busca de ajuda...

Ligue 188 ou acesse cvv.org.br
O CVV – Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e
prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas
as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo.

PROCURE

Ligue 192

Centros de atendimento
psicológico no seu
bairro, como os CAPS

(SAMU)
Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência

Ligue 3003-3933
Contato do Saúde Recife para
informações sobre a rede
credenciada, com clínicas que
prestam atendimentos em
psicologia e psiquiatria)
Outros contatos: 0800 28 12345
3355-1605 (Informações sobre saúde
mental - horário comercial)
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sugestão de atividades para aliviar a
ansiedade na pandemia

CRIE UMA ROTINA

Programe uma rotina diária/semanal com atividades planejadas;

DIMINUA A AUTOCOBRANÇA

Tudo bem não fazer tudo, ainda mais diante ao cenário atual em
que se circula um discurso de "produção";

SE CUIDE

Procure realizar atividades prazerosas, cuidados com a pele,
alimentação, meditação, faça exercícios, dance etc. (Libere endorfina);

PROCURE CONTEÚDOS QUE TE FAZEM BEM

Leia um livro, assista filmes/séries/documentários, faça um curso do
seu interesse...práticas que elevem sua autoestima.
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Promover a conscientização da população, dos
sistemas de saúde e da sociedade em geral é
indispensável na prevenção do suicídio, uma vez que ao
fornecer informações coerentes e consistentes, os
mitos e crenças sobre o fenômeno são reconstruídos,
oferecem-se possibilidades de cuidado e assistência
àqueles que dela necessitam (WHO, 2014 apud cartilha
fiocruz: suicídio na pandemia covid-19). O tema se torna
menos doloroso e a população passa a encará-lo com
mais consciência e responsabilidade, sem estigmatizar,
julgar ou excluir os que precisam de ajuda.
(Cartilha Fiocruz: Suicídio na pandemia Covid-19, 2020)
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