
MÊS DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO

Procure um médico e agende uma consulta.

No SUS: postos de saúde, CAPS, serviços de
urgência e pronto-atendimento e psiquiátrico.
Nos postos de saúde, a equipe de saúde da família
pode fazer a avaliação e os encaminhamentos
necessários.

Centro de Valorização da Vida (CVV): é um recurso
comunitário, gratuito e sigiloso, de apoio emocional
e orientação para quem está pensando em se matar.

DISQUE 141

IMPORTANTE:                        O contato com o CVV não excluia
necessidade de atenção médica

Falar sobre suicídio pode salvar vidas.

Compartilhe esta ideia!

#SETEMBROAMARELO

A desinformação é a principal barreira

no auxilio às pessoas que podem estar

em risco de cometer suicídio

O número de suicídios tem crescido

no mundo todo. Para combatê-lo, é

necessário dialogarmos sobre ele.

-O suicídio é um problema de saúde pública em todos os países.

-A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio.

-A cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a própria vida.

-Estima-se que até 2020 haverá aumento de 50% na incidência
anual de mortes por suicídio em todo o mundo.

-O número de vidas perdidas em todo o mundo ultrapassa o de
mortes decorrentes de homicídio e guerras combinadas.

-Cada suicídio tem impacto importante na vida de seis pessoas.

-O suicídio está entre as duas maiores causas de  morte entre
os jovens.

-A cada 10 suicídios  aconteceram 40 a 60 tentativas.

-Em média, homens se matam três vezes mais do que mulheres.

-A cada 10 jovens brasileiros que se matam, 8 são LGBT+.

-Jovens negros se matam mais que jovens brancos;

-17% dos brasileiros já pensaram em suicídio e 4,8% já tentaram.

Falar para preveni,r conhecer para tratar
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Não devemos falar
sobre o suicídio,
porque isso pode
aumentar o risco.

A pessoa que
ameaça se matar
não fará isso, ela

quer apenas
chamar a atenção

O suicídio é uma
decisão individual, já

que cada um tem
direito a exercitar o seu

livre arbítrio

Falar sobre suicídio não aumenta o risco, muito
pelo contrário. Falar com alguém sobre o

assunto pode aliviar a angústia e a tensão que
esses pensamentos trazem.

A maioria das pessoas que pensam em
cometer suicídio falam ou dão sinais sobre

suas ideias de morte. Boa parte dessas
pessoas expressou, em dias ou semanas

anteriores, o desejo de se matar.

A pessoa com vontade de cometer o suicídio
possivelmente está passando por uma

doença mental que altera a sua percepção da
realidade e interfere em seu livre arbítrio. O

tratamento eficaz da doença é o pilar
mais importante para a prevenção do
suicídio. Após o tratamento da doença
mental, o desejo de se matar cessa.

SE VOCÊ ESTÁ COM IDEIA DE SE MATAR

SE VOCÊ TEM UM AMIGO OU FAMILIAR QUE POSSA

ESTAR EM RISCO DE COMETER SUICÍDIO

COMO APOIAR QUEM PERDEU ALGUÉM PRÓXIMO

POR SUICÍDIO

Essas ideias são sinais de um problema de saúde que
pode ser tratado. Procure ajuda médica e apoio de

amigos e familiares. Procure estar acompanhado, evite o
isolamento. Siga corretamente as orientações médicas.

Procure aproximar-se e falar a respeito do assunto, com
uma postura acolhedora, sem julgar. Essa iniciativa, por si

só, pode salvar vidas.

Ser acolhido sem julgamento é um grande consolo para
quem perdeu alguém por suicídio. Uma conversa

afetuosa, fazer companhia e demonstrar empatia são
atitudes confortantes neste momento. Se necessário,
busque auxílio na unidade básica de saúde ou ligue

para CVV (disque 141).
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