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O que é
Setembro Amarelo
Setembro Amarelo é uma campanha
nacional de Prevenção ao Suicídio e
Valorização da Vida.

10 de setembro é o dia oficial e foi
escolhido pela OMS como uma data
para chamar a atenção para a questão.
O tema é delicado e revela um grande
problema de saúde pública.

Segundo o site da campanha, “são
registrados cerca de 12 mil suicídios
todos os anos no Brasil e mais de 1
milhão no mundo.”
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São números expressivos, que geram
diversas consequências emocionais,
sociais e econômicas.

Estamos falando de vidas que
poderiam ter sido poupadas: “Cerca
de 96,8% dos casos de suicídio
estavam relacionados a transtornos
mentais. Em primeiro lugar está a
depressão, seguida do transtorno
bipolar e abuso de substâncias.”

Muitos desses casos poderiam ser
evitados com apoio, informação,
cuidado e orientação correta.
Vamos mudar esse cenário?
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Quando falamos em prevenção do suicídio no ambiente
corporativo, falamos de Valorização da Vida. A valorização das
pessoas que compõem uma empresa e fazem ela acontecer.

Como detalhamos em nosso eBook anterior: Guia completo de
Saúde Mental nas Empresas, segundo dados da OMS, os
transtornos mentais e comportamentais estão entre as
principais causas de perdas de dias de trabalho no mundo.

Além do absenteísmo e sinistralidade, são frequentes os casos
de desengajamento, presenteísmo e turnover quando a saúde
mental no trabalho está afetada.
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Por que é tão
importante abordar o
tema nas empresas?

https://materiais.feedz.com.br/comkt-guiadaalma-guia-saude-mental-nas-empresas
https://www.feedz.com.br/blog/presenteismo/
https://guiadaalma.com.br/quanto-custa-saude-mental-no-trabalho/
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O assunto é complexo e delicado, mas evitar falar
sobre o tema é negligenciá-lo.

Para abordar a prevenção do suicídio são necessários
alguns cuidados éticos para evitar o “efeito contágio”,
ou seja, o incentivo.

Neste eBook vamos trazer dicas de como você pode
fazer isso, de maneira ética e cuidadosa na sua
empresa, seguindo as orientações e recomendações
das cartilhas do CVV (Centro de Valorização da Vida),
Campanha Setembro Amarelo e Ministério da Saúde.

É uma oportunidade para a empresa falar e agir em
prol da saúde mental, impactando diretamente na
qualidade de vida dos trabalhadores.

Como
incentivar a
Valorização
da Vida no
trabalho?

https://www.feedz.com.br/blog/qualidade-de-vida-no-trabalho/


Centro de Valorização da Vida – CVV: realiza apoio emocional e
prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente
todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total
sigilo por telefone, email e chat 24 horas todos os dias.
Emergência: SAMU 192, UPA, Pronto Socorro, Hospitais.
Serviços de saúde: CAPS e Unidades Básicas de Saúde (Saúde
da família, Postos e Centros de Saúde).

Quando falamos sobre o tema, abrimos a oportunidade das
pessoas se sentirem acolhidas e seguras para pedir ajuda.

Para falar sobre o tema, ofereça informação de prevenção e ajuda.

Você pode contratar palestras sobre o tema, compartilhar na
intranet dicas de como melhorar a saúde mental e também
avisos sobre quais telefones utilizar em caso de emergência:

Abordar o tema1.

Divulgação de casos que
aconteceram, sobre os
métodos e local utilizado,
cartas deixadas, ou causas
e motivos que levaram ao
ocorrido. Não dê destaque
a números que tratam o
tema como “epidemia”.

O que NÃO fazer:
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https://www.cvv.org.br/


Ter atenção aos
sinais do colega que
precisa de ajuda

2.

A maioria dos casos de suicídio podem ser evitados. Segundo a
cartilha da OMS, muitos agem por impulsividade e “não
querem realmente morrer – é somente porque elas estão
infelizes com a vida. Se for dado apoio emocional e o desejo
de viver aumentar, o risco de suicídio diminui.”

É importante conhecer os sinais para agir: “a maioria das
pessoas suicidas comunica seus pensamentos e intenções
suicidas. Elas frequentemente dão sinais e fazem comentários
sobre “querer morrer”, “sentimento de não valer pra nada” e
podem também organizar testamentos e documentos.
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Além disso,
algumas

características
comuns são:

Tristeza;
Apatia;
Solidão;
Retração;
Culpa;
Desesperança;
Autodesvalorização;
Negativismo;
Alteração repentina
de humor e hábitos;
Automutilação.
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No trabalho, a pessoa também tende a
demonstrar desapego a projetos futuros e
desengajamento.

O risco pode aumentar se ela estiver
passando por depressão, burnout, luto,
vícios, doenças, desemprego, separação,
entre outros desafios na vida.

Esses sinais não podem ser ignorados. É
importante que, principalmente, líderes e
RH estejam atentos a esses sinais.
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https://www.feedz.com.br/blog/burnout/


Ofereça ajuda e empatia: mostre que ela
não está sozinha, demonstre sua
preocupação, cuidado e afeição.

Em uma conversa, saiba o momento de
ficar em silêncio e ouvir, sem
julgamentos. Deixe a pessoa ser o foco,
demonstrando aceitação e respeito.

Tenha sigilo sobre a conversa, mas em
casos de urgência, entre em contato com
um familiar e com RH para relatar sua
preocupação;

E então, o que
fazer para ajudar?
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Incentive a socialização;

Ofereça novas
oportunidades e
aprendizados no trabalho;

Reforce que o que ela está
sentindo tem tratamento;

Incentive que a busca por
um terapeuta e psiquiatra;

Recomende o CVV;
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Ofereça companhia para
realizar atividades
prazerosas e de saúde
mental;

Desencoraje o consumo de
álcool e drogas;

Sugira a prática de esportes
e atividades físicas;

Parabenize e elogie seu
desempenho e conquistas;



Comparar a situação dela com a de outras
pessoas. Perguntar o que tem de errado
com ela ou “por que ela não pode
simplesmente ser feliz”. Pedir para
“simplesmente seguir em frente”, “sair
dessa” ou “ignorar o que está sentindo”.
Dizer que não pode fazer nada por aquela
pessoa. Dizer que irá se sentir melhor
amanhã. Estigmatizar a terapia ou qualquer
outro tratamento. Julgar ou culpar a pessoa
por estar naquela situação. Interromper a
fala, fazer comentários invasivos e
perguntas indiscretas. Ficar chocado com o
relato, compartilhá-lo com outras pessoas.

O que NÃO fazer:
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Criar uma cultura
humanizada

3.

Se sua empresa ainda não possui uma cultura
organizacional colaborativa, é um bom momento
para incentivar a diversidade e tarefas cooperativas.

O apoio emocional entre colaboradores e equipes é
um ponto central. Em encontros de alinhamento,
ou pontos de contato, pergunte como seus colegas
estão se sentindo.

Como o suicídio está diretamente relacionado à
saúde da mental e emocional, é importante
também avaliar o nível de satisfação dos
colaboradores, realizando pesquisas constantes.
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Além disso, a empresa pode trazer projetos
de bem-estar aos colaboradores com
frequência e, também, campanhas no mês
de Setembro, com foco em atividades de
conscientização e saúde, como: Palestras,
Meditação, Yoga e Terapias.

Uma empresa que aborda o tema e prioriza
a saúde mental dos colaboradores, cria um
ambiente corporativo mais saudável e feliz.

Vamos juntos fazer a diferença?
Para ajudar nas ações de valorização da
vida aí na sua empresa, criamos templates
gratuitos para você utilizar na
comunicação interna com a gestão e os
colaboradores.
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ACESSE TEMPLATES GRATUITOS

https://guiadaalma.com.br/como-funciona-meditacao-na-empresa/
https://guiadaalma.com.br/yoga-no-trabalho/
https://guiadaalma.com.br/saude-mental-colaboradores-sucesso-empresa/
https://drive.google.com/drive/folders/1iTV7VylfmOkHDfm5Cltq4LVzAAAEPY9v?usp=sharing


A Feedz é uma plataforma
completa para engajamento e
desempenho de colaboradores,
onde você encontra tudo para
gestão de pessoas em um só
lugar: avaliação de
desempenho, OKR, pesquisa de
clima, feedbacks contínuos,
PDI, 1on1, eNPS, gamificação e
muito mais.

Com a Feedz a empresa
empodera RHs e gestores,
constrói equipes de alta
performance e retém os
melhores talentos.

Nossos programas e cases de Saúde
Mental
Pacotes para SIPAT, Setembro Amarelo e
outras Campanhas Corporativas

O Guia da Alma é a maior Plataforma de
Terapias Holísticas do Brasil para melhorar a
Saúde Mental nas empresas.

Com uma rede de profissionais de bem-
estar especializados em atender no
ambiente corporativo.

Mindfulness, Yoga, Terapias e Palestras para
a Saúde Mental e Bem-estar da sua empresa
e equipe. Conheça:

https://www.instagram.com/feedzoficial/
https://www.linkedin.com/company/feedzpeopleanalytics
https://guiadaalma.com.br/
https://www.instagram.com/guiadaalma.com.br/?hl=pt-br
https://www.linkedin.com/company/guiadaalma/?originalSubdomain=br
https://www.feedz.com.br/?utm_source=guia_da_alma&utm_medium=referral&utm_campaign=comarketing&utm_content=ebook_setembro_amarelo
https://www.feedz.com.br/?utm_source=guia_da_alma&utm_medium=referral&utm_campaign=comarketing&utm_content=ebook_setembro_amarelo
https://guiadaalma.com.br/empresas/
https://guiadaalma.com.br/empresas/
https://guiadaalma.com.br/empresas/sipat/



