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Essa edição especial sobre o Setembro Amarelo inaugura a ação da Gerência de Saúde do 
Servidor (GESASERV), pertencente à Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas, de 
distribuir, periodicamente, o Informativo Saúde e Bem-estar, visando oferecer aos 
servidores da SEJUS conteúdo relevante sobre questões de saúde, de segurança e de 
qualidade de vida no trabalho.

PRECISAMOS CONVERSAR SOBRE SUICÍDIOPRECISAMOS CONVERSAR SOBRE SUICÍDIO

Desde o nascimento aprendemos crenças e valores com aqueles que nos cercam, e são 
essas representações que moldam nossos sentimentos a respeito de nós mesmos e do 
mundo. Uma autoestima constantemente rebaixada, reforçada por relacionamentos 
insatisfatórios, pode desencadear ansiedade ou depressão – uma constante sensação 
de não pertencimento e de não merecimento, solo fértil para o surgimento de 
pensamentos suicidas. 

A Organização Mundial da Saúde alerta que a depressão está associada a mais de 90% dos 
suicídios, sendo outros fatores o alcoolismo e a esquizofrenia. Em casos extremos, uma 
ajuda profissional pode ser necessária. O uso de medicação psiquiátrica controla os 
sintomas, enquanto que a psicoterapia ajuda a lidar com problemas familiares e no 
trabalho, por exemplo. O tratamento adequado de distúrbios psiquiátricos e de 
transtornos do humor pode reduzir os índices de suicídio.

A pandemia do coronavírus e o isolamento social provocado por ela potencializam 
transtornos psiquiátricos preexistentes e atingem até quem não sofria de qualquer 
distúrbio psicológico importante. O isolamento social promove mudanças na rotina e na 
estrutura familiar, muitas delas opressivas, como perda financeira, desajuste conjugal, falta 
de convívio com outras pessoas, diminuição da privacidade, convivência em espaço restrito, 
violência doméstica, solidão, abuso de bebidas alcoólicas e outras substâncias químicas. A 
doença em si, associada ao COVID-19, é um fator desencadeador de medo, angústia, 
ansiedade e desesperança. O SAMU não tem dados concretos, mas declarou que os 
atendimentos decorrentes de tentativa de suicídio aumentaram. O Centro de Valorização 
da Vida também percebeu um aumento significativo nos atendimentos que envolvem o 
isolamento. Mais uma razão para conversarmos sobre suicídio. Mas, de forma responsável.

Dra. Ívena Pérola do Amaral Santos - Psicóloga / GESASERV



A prevenção ao suicídio é um movimento mundial e tem o dia 10 de setembro como 
seu marco para a promoção de campanhas de conscientização sobre o assunto. O Dia 
Mundial de Prevenção ao Suicídio foi criado em 2003 com o objetivo de desmitificar a 
questão por meio do diálogo e de ações educativas. Em 2015, estabeleceu-se no Brasil 
todo o mês de setembro para a promoção de eventos de sensibilização e de 
orientação sobre o tema. A adoção da cor amarela tem inspiração em uma fundação 
chamada Yellow Ribbon (em português, “Fita Amarela”), criada em 1994 após o suicídio 
de um jovem em um Ford Mustang amarelo. Os pais do jovem distribuíram fitas 
amarelas amarradas em um cartão, que dizia: “se você está pensando em suicídio, 
entregue este cartão a alguém e peça ajuda!”. Até hoje esses cartões são distribuídos 
e, por causa deles, muitas vidas foram salvas.

O Centro de Valorização da Vida – CVV foi criado em 1962 com o objetivo de prestar 
apoio emocional e de prevenir o suicídio, gratuitamente, garantindo o sigilo e o 
anonimato. 

Desde 2015 possui um termo de cooperação com o Ministério da Saúde através do 
telefone 188 para atendimento 24 horas, sem custo, a quem precisa de ajuda. Os 
atendimentos –  feitos por voluntários treinados –  também podem ser realizados via 
chat e por e-mail; basta entrar no site da instituição (www.cvv.org.br) e clicar na 
plataforma desejada.

A instituição também possui mais de 120 postos de atendimento presencial 
espalhados pelo Brasil. No DF, ela está presente na Asa Norte, na Ceilândia Norte e 
em Taguatinga Norte. 

O CVV promove Grupos de Apoio aos Sobreviventes de Suicídio (GASS), destinados 
aos familiares e amigos que perderam alguém dessa maneira. Além disso, são 
oferecidos cursos, palestras e outros eventos. Para mais informações, entre em 
contato pelo e-mail gassbrasilia@gmail.com.

CONHEÇA O CVV: CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDACONHEÇA O CVV: CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA



O CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, vinculado ao Sistema Único de Saúde, 
oferece serviços especializados em saúde mental para toda a comunidade usuária do 
SUS. A pessoa que necessitar desse tipo de assistência pode apresentar-se esponta-
neamente em uma unidade que atende seu local de moradia, ou pode ser encaminha-
do por outros serviços da rede de saúde. Não há necessidade de agendamento 
prévio, mas é necessário levar os seguintes documentos: documento de identifica-
ção com foto, comprovante de residência e cartão do SUS.

A maioria funciona de segunda a sexta em horário comercial, mas há unidades que 
atendem 24 horas. O público-alvo são pessoas com transtornos mentais graves e 
persistentes (depressão, ansiedade, pânico, delírios, pensamentos de suicídio), e 
também aqueles que abusam do uso de álcool e outras drogas. Há unidades que 
tratam apenas de crianças e adolescentes; outras atendem somente maiores de 18 
anos. Confira a lista completa das unidades e suas especificidades em 
http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/10/Telefones-CAPS_02_0
8_19.pdf. 

Nas unidades são oferecidos acolhimento, atendimento individual e em grupos, além 
de visita domiciliar quando necessário. Um dos objetivos mais importantes dos 
CAPS é a reinserção social do usuário. As unidades oferecem oficinas para a inclusão 
no trabalho, momentos de lazer e fortalecimento dos laços familiares através de sua 
equipe multiprofissional, constituída por médicos, psicólogos, assistentes sociais, 
enfermeiros e terapeutas ocupacionais.

Sofrer adoecimentos físicos e/ou psicológicos pode acontecer com qualquer pessoa, e 
estes interferem na qualidade de vida dentro e fora do trabalho. Para garantir a segu-
rança do servidor quanto à sua saúde, a Subsecretaria de Saúde e Segurança no Traba-
lho (Subsaúde/SEEC), responsável pelas perícias médicas de todos os servidores do 
GDF, gerencia processos importantes para o restabelecimento e a readequação do 
servidor adoecido.

Em geral, o ponto de partida é a abertura de um processo para Avaliação da Capacida-
de Laborativa. A solicitação dessa avaliação pode ser feita pela Coordenação de Pesso-
as, pela chefia imediata ou pelo próprio servidor. Após exame clínico e análise da docu-
mentação médica, a perícia oficial pode concluir pela capacidade ou incapacidade labo-
ral do servidor. Havendo incapacidade laboral, a junta médica emite laudo que especifi-
ca quais são as Restrições Temporárias do servidor, que deverão ser reavaliadas até 
que a incapacidade inexista. Caso o servidor não se recupere no prazo de um ano de 
avaliações, a junta médica pode encaminhá-lo à Comissão de Readaptação Funcional.

O que são os CAPS? Como Eles Funcionam?

SUBSAÚDE: Processos que Resguardam a Saúde do Servidor



Outro processo importante é o de Remoção a Pedido, pois, viabiliza o deslocamento 
do servidor para outra lotação por dois motivos: o atual local de trabalho agrava a 
incapacidade laborativa do servidor, ou, o servidor necessita estar próximo dos locais 
de tratamento dele mesmo ou de pessoa da família (dependente). Já o processo para 
concessão de Horário Especial pode reduzir a jornada de trabalho em até 50% para 
que o servidor PcD, ou que tenha dependente PcD, possa realizar os tratamentos de 
saúde necessários. 

Para mais informações sobre esses e outros processos da Subsaúde, entre em contato 
com a Gerência de Saúde do Servidor pelo e-mail gesaserv@sejus.df.gov.br.

SERVIÇOS DE APOIO DA SUBSAÚDE

SERVIÇO OFERECIDO POR ANHANGUERA / UNICEUB / CRP-DF

Vários serviços on-line estão sendo ofertados 
aos servidores estatutários da SEJUS:

Plantão on-line de Acolhimento Psicológico para todos os servidores efetivos: Será 
utilizada plataforma de comunicação virtual definida pelo profissional de saúde e 
solicitante. Poderão ser realizadas até 3 sessões e o servidor poderá solicitar 
novamente o referido serviço. Solicite a sessão de acolhimento pelo e-mail 
plantao.saudemental@economia.df.gov.br 

Programa de Atenção ao Dependente Químico: Acolhimento psicológico on-line 
com foco no uso abusivo de substâncias lícitas ou ilícitas. Será utilizada plataforma 
de comunicação virtual definida pelo profissional de saúde e solicitante. Envie 
mensagem para o e-mail acolhimentoabusodesubstâncias@economia.df.gov.br

Programa de Atenção à Saúde Mental Materna: atendimento psiquiátrico on-line 
individual e psicológico on-line individual e em grupo. Há três grupos em funciona-
mento: gestantes, puérperas e em luto materno. Para acessar, envie solicitação para 
o e-mail saudementalmaterna@economia.df.gov.br ou mensagem para o número 
(61) 98141-7397.

Apoio psicológico on-line para pessoas que atuam no Sistema Socioeducativo.
Acesse o link para agendar: https://bit.ly/2A2oPri ou envie e-mail para 
psicologiadascrisescrp1df@gmail.com


