
SEMANA DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO ACONTECE DE 9 A 13 DE SETEMBRO

    

  

   Para marcar o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, a Prefeitura de São Carlos
realiza a partir da próxima segunda-feira (9/9), a Semana de Prevenção ao Suicídio. As
palestras acontecem no Paço Municipal e são abertas ao público.

  

    

  

   O Setembro Amarelo é uma ação organizada nacionalmente pela Associação Brasileira de
Psiquiatria – ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina – CFM, desde 2014, com
objetivo de prevenir e reduzir os números de casos.  Segundo a ABP, são registrados
aproximadamente 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. 

  

    

  

   O tema da campanha de 2019 é “Combater ao estigma é salvar vidas”. Para o coordenador
nacional da Campanha Setembro Amarelo, Dr. Antônio Geraldo da Silva, prevenir o suicídio é
falar corretamente sobre o tratamento dos transtornos psiquiátricos: “Em 2019, trabalhamos
com o conceito de que combater o estigma é salvar vidas. Tendo em vista a relação entre o
óbito por suicídio e a presença de transtornos psiquiátricos, não podemos ignorar esta
informação. O acompanhamento correto da doença mental de base é o primeiro passo para
cessar a ideação e o comportamento suicida, que desaparece por completo após o tratamento
adequado e multiprofissional”.

  

    

  

   Em São Carlos, a semana de prevenção ao suicídio está sendo realizada pela Secretaria de
Saúde.
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   Confira a programação completa do Setembro Amarelo:

  

   Local: Paço Municipal

  

   09/09– 13h às 16h - Abertura da Semana de Prevenção ao Suicídio, com apresentação do
Projeto Guri;

  

   Tema: Uso de substâncias psicoativas e suicídio, com Karina Antonialli – Psiquiatra;

  

   10/09- 14h às 16h

  

   Tema: Práticas integrativas de cuidado e de suporte social como estratégias de promoção e
prevenção em saúde mental, com Caroline Beier Faria, Terapeuta Ocupacional da Pró-Reitoria
de Assuntos Comunitários e Estudantis da UFSCar;

  

   11/09– 14h às 16h

  

   Tema: Prevenção do Suicídio - Falando de Amor tendo como referência a Comunicação Não
Violenta de Marshal Rosenberg, com Adão - voluntário CVV Araraquara;

  

   12/09– 14h às 16h

  

   Tema: Sobre o ser criança e adolescente: cavando espaços para a potência da vida!, com
Maria Fernanda Barboza Cid, professora adjunta do Curso de Terapia Ocupacional da UFSCar;
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   13/09– 14h às 15h30

  

   Tema: Atenção básica é lugar de falar de suicídio?, com a Profª Drª Alana de Paiva Nogueira
Fonereto Gozzi do Departamento de Terapia Ocupacional - DTO / UFSCar.

  

    

  

   (06/09/2019)
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