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Ler mais 

O suicídio é um fenômeno social e um grave 
problema de saúde pública e envolve uma série de 
fatores, sejam eles biológicos, psicológicos ou até 
mesmo sociais. Ele tem impactos não só na vítima, 
mas em toda a rede de pessoas e familiares com 
quem ela se relaciona. Seis em cada dez pessoas são 
diretamente afetadas por esse fenômeno, seja o 
impacto emocional, social ou financeiro, quando a 
pessoa que parte é o provedor da família. 
No Brasil o suicídio é a quarta maior causa de morte 
entre jovens de 15 a 29 anos, sendo o Rio Grande 
Sul um dos estados que historicamente apresenta as 
maiores taxas do país. O tabu e o silêncio que 
envolve esse tema é o que justifica a necessidade de 
ações voltadas a informação e conscientização sobre 
a importância do cuidado com a saúde mental e os 
vários sinais que nos dão pistas de que algo não está 
bem. 

  

A PONTE ENTRE O SUICÍDIO E A VIDA 
Por muitos anos, o sargento Kevin Briggs teve um trabalho obscuro, incomum e às 

vezes, estranhamente gratificante: Ele patrulhava a ponta sul da Ponte Golden Gate em 
São Francisco, um lugar popular para tentativas de suicídio. Numa palestra preocupante 
e profundamente pessoal, Briggs compartilha histórias daqueles com quem ele já falou 

-- e escutou -- sobre estar à beira da vida. Ele dá um conselho poderoso para aqueles 
que têm pessoas amadas que podem ter perdido o encanto pela vida. 

TEDTalk: 

EVENTO: 
O SESI/RS marca presença em mais um 

CONGRERH. O evento 100% digital 
acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de 

setembro. Não deixe de visitar o estande 
virtual do SESI.  

 
INSCREVA-SE 

 
 

 

FICA A DICA 

SESI CONECTA TALKS: 
 

A suicidóloga Karina Fukumitsu bate um papo conosco 
sobre “Prevenção ao Suicídio”. 

A live acontecerá no dia 16 de setembro às 18:30. Acesse 
as redes sociais do SESI/RS e saiba como se inscrever. 

 
 

Assista 

O instituto Vita Alere, que é uma referência em 
materiais de promoção da saúde, preparou um 
manual super didático e informativo sobre a melhor 
forma (e o porque é importante) de abordar um 
tema tão espinhosos como o suicídio. Ele traz dicas 
sobre o que fazer e, principalmente o que não fazer 
em situações onde a vida de alguém pode estar em 
risco. O instituto aponta a importância de ações 
primárias em saúde, como campanhas de 
sensibilização e conscientização sobre o tema e 
sobre saúde mental. O manual traz uma série de 
dicas práticas sobre a prevenção e a posvenção 
(após a ocorrência do suicídio) baseados em um 
estudo amplo desenvolvido pela Dra. Karen 
Scavacini na sua tese de doutorado. 
Uma dica sobre “o que fazer?” que consta no 
manual é: não focar nos meios e nos preconceitos e 

trazer uma nova perspectiva sobre o tema, mostrando 
que existem outras formas de resolver em vida as 
questões difíceis e os problemas pelas quais a pessoa 
está passando e que a vida dela importa. Isso ajuda a 
ampliar as opções de solução, principalmente para 
aqueles que estão tão adoecidos que não veem outra 
saída para os seus problemas. Sobre “o que não 
fazer?” é jamais publicar fotos, vídeos, métodos ou 
qualquer coisa do tipo sobre o suicídio ou pessoas que 
se suicidaram. Não menospreze o sofrimento do outro 
ou seja taxativo, relacionando o ato a fraqueza, pecado 
ou falta de religião e, principalmente não coloque o 
suicídio como uma forma viável de solução. Você pode 
acessar a cartilha completa no link abaixo e sempre 
que tiver pensamentos ou sensações relacionadas ao 
suicídio e não tiver a quem recorrer, lembre-se do 
Centro de Valorização da Vida, o CVV, que é gratuito 
e disponível 24h por dia no telefone 188. 

Saiba mais 

Como falar de forma segura sobre o suicídio 

LEITURA: 
Setembro Amarelo: Como implantar 

ações na sua empresa? 
 

ACESSE 

Segundo o boletim da Vigilância Epidemiológica de 
Suicídio e Tentativa de Suicídio os homens são os 
mais afetados por esse grave problema de saúde 
pública, chegando a 79% dos casos. A pandemia e 
todas as crises que vem com ela tem prejudicado 
significativamente a nossa saúde mental. Estar 
atento as mudanças repentinas de comportamento, 
como isolamento, estado de tristeza constante e 
falta de prazer na vida e nas atividades, 
principalmente nas pessoas próximas que tem 
passado por uma série de perdas e dificuldades, é 
fundamental. Esteja aberto para ouvi-las. Sempre 
que puder, oriente que ela busque ajuda profissional, 
porque nesses momentos difíceis é sempre bom ter 
alguém do lado que nos mostre que a vida vale a 
pena e que nos ajude a nos reerguermos todas as 
vezes que, por conta própria, não conseguimos 

Valorizar a vida é a melhor prevenção 

Cinco ações para cuidar da saúde mental na sua empresa 

A chegada do Setembro Amarelo coloca em destaque a pauta da prevenção ao suicídio e, 
consequentemente da saúde mental. Mas, como as empresas podem se engajar nessa causa? 

1. A prevenção do suicídio deve ser vista dentro de uma esfera de ações em saúde mental que  

a empresa pode implementar, começando pela definição de um protocolo mínimo para as  

situações que envolvem saúde mental, como por exemplo: o que fazer quando um 

 trabalhador é diagnosticado com algum transtorno mental? O que fazer quando um 

 trabalhador volta após afastamento por transtorno mental?  

 

2. Promover ações e campanhas para conscientização em saúde mental, abordar a temática em            

palestras, SIPAT, DDS, esclarecer as dúvidas dos trabalhadores, ter alguns profissionais da 

empresa capacitados para prestar auxílio quando necessário.  

 

3. Capacitar as lideranças para que consigam identificar sinais e instrumentalizá-los para que 

consigam manejar as situações e terem uma escuta ativa junto às suas equipes. 

 

4. A comunicação deve ser clara a respeito da saúde mental na empresa e não deve ser tratada 

como um tabu. Não tem como separar a vida profissional da vida pessoal então, é importante 

que a empresa entenda que uma interfere na outra e que quanto mais o local de trabalho for um 

local atento a essas questões, mais poderá realizar ações preventivas, evitando que o 

 problema se agrave e venha a ocorrer um afastamento e até mesmo um suicídio.  

 

5. Promover um ambiente de trabalho saudável do ponto de vista psicológico, ou seja, um local 

de respeito às diversidades, onde é possível praticar o autocuidado e o apoio entre pares, no 

qual prevaleça ações de cooperação e um clima amistoso entre as pessoas.  
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