
Saúde	em	tempos	de	
coronavírus

Episódio	7:	
Saúde	Mental	–

Setembro	Amarelo



• A Coordenação de Saúde,
Segurança e Bem-
estar/SIASS, elaborou uma
série de orientações de
autocuidado para proteção
da saúde em tempos de
Coronavírus. Hoje o assunto
é saúde mental!



• A pandemia provocou mudanças em toda a sociedade. O aumento das
pressões emocionais no isolamento social, o medo da doença e as
perdas decorrentes da Covid-19 são alguns dos desafios.

• Os impactos na saúde mental podem ser desde reações normais e
esperadas de estresse agudo por conta das adaptações à nova rotina,
até agravos mais profundos no sofrimento psíquico.

• Nesse cenário, falar de saúde mental é mais urgente que nunca!!!



Setembro	amarelo:	a	história

• Setembro amarelo é uma campanha do Centro de Valorização da Vida
que busca trazer o diálogo sobre o suicídio para a sociedade.

• O objetivo do mês de prevenção do suicídio é conscientizar as pessoas
deste problema tão grave, que tira tantas vidas todos os anos. O
setembro amarelo é um mês de diálogo.



• A cor amarela é por conta de Dale Emme
e Darlene Emme, que iniciou o programa
de prevenção de suicídio “Yellow
Ribbon”. Em 1994, Mike Emme, filho do
casal, com apenas 17, se matou.

• Mike era conhecido por sua
personalidade caridosa e por sua
habilidade mecânica. Restaurou um
Mustang 68 e o pintou de amarelo.
Amava aquele carro que começou a ser
conhecido como “Mustang Mike”.



• Entretanto, infelizmente, aqueles próximos de Mike
não viram os sinais e o fim da vida do garoto
chegou. No dia do funeral dele, uma cesta de
cartões com fitas amarelas presas a eles estava
disponível para quem quisesse pegá-los.

• Os 500 cartões e fitas foram feitos pelos amigos de
Mike e possuíam uma mensagem: Se você precisar,
peça ajuda.

• Os cartões se espalharam pelos Estados Unidos.
Houve enorme repercussão e muitos jovens
pediram ajuda. A fita amarela virou um símbolo de
busca de ajuda por quem precisa, para dar
visibilidade.



• Em 2003 a OMS instituiu o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial
da Prevenção do Suicídio, e o amarelo do mustang de Mike é a cor
escolhida para representar este sentimento.

• Segundo a OMS, o comportamento suicida é um fenômeno complexo e
multideterminado, o resultado da interação de fatores, dentre eles,
biológicos, genéticos, psicológicos, sociais, culturais e ambientais.
Assim, não pode ser reduzido a eventos pontuais que acontecem na
vida do indivíduo.



Alguns	dados:
üA OMS reconhece o suicídio como uma
prioridade de saúde pública.

üEm diversas sociedades, o tema é um
tabu e, por isso, não é discutido
abertamente. Até o momento, apenas
alguns países incluíram a prevenção ao
suicídio entre suas prioridades de saúde
e só 38 países relatam possuir uma
estratégia nacional para isso.

üSão registrados cerca de 12 mil suicídios
todos os anos no Brasil e mais de 1
milhão no mundo.



üNo Brasil, a maior prevalência de casos
notificados de lesão autoprovocada,
assim como de tentativas de suicídio, se
encontram na faixa etária entre os 20 e
49 anos.

üUso abusivo de álcool e outras drogas,
presença de sofrimento psíquico,
vulnerabilidade financeira e social atuam
como fatores de risco importantes no
cenário brasileiro.



• A conscientização é essencial para
reduzir os índices de suicídio no país.

• Acolher sem criticar, conversar sem
julgar, compreender os sentimentos
daqueles que passam por momentos
de tristeza, ansiedade, medo ou
sensação de solidão são gestos de
empatia que devem ser incorporados
no dia a dia de todos.



Fatores	de	alerta	que	
merecem	atenção:

ü Isolamento	afetivo	e	sentimento	de	
solidão;	

üMudanças	marcantes	de	hábitos;
üPerda	de	interesse	por	atividades	antes	
prazerosas;	

üDescuido	com	a	aparência;	
üPiora	do	desempenho	na	escola	ou	
trabalho;	

üAlterações	no	sono	e	apetite;



Fatores	de	alerta	que	
merecem	atenção:

ü Irritação	ou	agitação	excessiva;
üTentativas	prévias	de	suicídio;
üHistórico	familiar	de	suicídio;
üSentimento	de	desemparo	e	
desesperança



• Esses sinais podem indicar necessidade de ajuda.

• Embora a relação entre distúrbios suicidas e mentais (em particular,
depressão e abuso de álcool) esteja bem estabelecida, vários suicídios
ocorrem de forma impulsiva em momento de crise, como um colapso na
capacidade de lidar com os estresses da vida – tais como problemas
financeiros, términos de relacionamento ou dores crônicas e doenças.



• Além disso, o enfrentamento de conflitos, desastres, violência, abusos
ou perdas e um senso de isolamento estão fortemente associados com o
comportamento suicida.

• O estigma, particularmente em torno de transtornos mentais e suicídio,
faz com que muitas pessoas que estão pensando em tirar suas próprias
vidas ou que já tentaram suicídio não procurem ajuda e, por isso, não
recebam o auxílio que necessitam.



• 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 por
telefone, e-mail e chat 24 horas
todos os dias.



• Falar sobre saúde mental é
extremamente importante.

• O diálogo é o primeiro passo.
Conversar, trazer o assunto à
tona e fazer com que as pessoas
saibam que não estão sozinhas.

• É importante falar!! É importante
ouvir!!!





• Fonte:
üOrganização	Mundial	da	Saúde	(OMS)
üOrganização	Pan-Americana	de	Saúde	(OPAS)
üSuicídio	na	pandemia	Covid-19/Fiocruz
üwww.cvv.org.br

Contato:		siass@ufjf.edu.br
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