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Se sofre ou conhece alguém que sofre de uma perturbação mental,
é importante saber como pode procurar ajuda.

COMO PEDIR AJUDA
O Sistema Nacional de Saúde (SNS) português está organizado em rede,
cabendo aos Cuidados de Saúde Primários (Centros de Saúde e USFs) o
primeiro contacto com a população em geral.
Os Centros de Saúde dispõem de equipas multidisciplinares, compostas
por diferentes profissionais: médicos de família, enfermeiros, psicólogos,
assistentes sociais, entre outros. Os médicos de família estão preparados
para tratar problemas/perturbações mentais, ou então se for necessário
encaminhar para consulta de Psiquiatria ou para o Serviço de Urgência.
Várias situações clínicas justificam o acompanhamento em consulta de
Psiquiatria. É fundamental que se estabeleça uma relação de confiança
entre o médico e o doente que permita a discussão do projeto terapêutico
mais adequado. Se já é acompanhado em consulta, é importante conhecer
os canais de comunicação com o serviço (telefone, e-mail, outro) para
reportar intercorrências, obter receitas dos medicamentos ou ainda solicitar
alteração da data da próxima consulta.
O Serviço de Urgência é reservado a situações graves e que requerem uma
resolução imediata. É importante saber qual o Serviço de Urgência mais
próximo ao qual pode recorrer em caso de necessidade.
E ainda:
- Grupos/Organizações de apoio e auto-ajuda podem constituir um
suporte importante e fornecer o aconselhamento necessário. Procure saber
se existe algum grupo próximo de si e que seja indicado para a sua
situação clínica. Em caso de dúvida discuta esta questão com o seu médico
assistente. É importante que estes grupos tenham a supervisão de
terapeutas habilitados.
- Linhas telefónicas de apoio como a linha Saúde 24 (808 24 24 24 - todos os
dias 24 horas/dia) é um serviço de triagem, aconselhamento e
encaminhamento, assistência em Saúde Pública e informação geral de
saúde para todos os utentes do SNS. A linha SOS Voz Amiga (21 354 45 45
/ 91 280 26 69 – diariamente das 16 às 24h) está vocacionada para ajuda na
solidão, angústia, desespero e prevenção do suicídio.
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- Família, amigos e pessoas próximas: pode ser útil encontrar apoio em
familiares ou amigos que lhe sejam próximos. Partilhar a sua situação com
pessoas em quem confia, pode fazer com que se sinta mais apoiado e
facilitar pedir ajuda a essas pessoas em caso de necessidade. Será mais fácil
ser ajudado pelos outros se estes souberem o que se passa consigo.
Nota) Texto retirado do site: http://www.saudemental.pt/

NÚMERO DE SUICÍDIOS EM PORTUGAL
O número de suicídios em Portugal aumentou exponencialmente na altura
da crise, como revelou no início do ano passado um relatório da Direção
Geral de Saúde (DGS). De acordo com o organismo, entre 2008 e 2012 a
taxa de suicídio aumentou 22,6%, sendo que em 2012 a taxa rondava as 10
mortes por 100.000 habitantes.
Apesar de “a presença do Fundo Monetário Internacional (FMI) por três
vezes em Portugal, no ano de 2011″ ter trazido medidas de austeridade
severas e consequentes cortes nos gastos dos cuidados em saúde e
segurança social”, a DGS alertou na altura para o facto de não existirem
“estudos com base na revisão bibliográfica realizada que comprovem a
ligação entre a crise económica e a mortalidade por suicídio em Portugal”.
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Carlos Braz Saraiva, psiquiatra e membro do Conselho Médico-Legal, disse
ao Jornal de Notícias que os fatores externos têm obviamente “um grande
peso” e que “o facto de as condições económicas terem melhorado,
influencia”. Ainda assim, lembrou que “podem estar a escapar alguns
números ao INML, pois é preciso que se façam mais autópsias psicológicas
para destrinçar entre o que é acidente e o que é suicídio”.
O INML só realiza as autópsias se houver ordem do Ministério Público.
Para que tal aconteça, é preciso que exista suspeita de crime, como explica
a edição de domingo do Jornal de Notícias. Alguns casos de suicídio
podem, por isso, nunca chegar às mãos do instituto, o que significa que os
números oficiais podem ser inferiores aos números reais.
Nota) notícia retirada do Observador de 10.09.2017

No passado dia 10 de Setembro, assinalou-se o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio.
Como habitualmente o SOS Voz Amiga graças à generosidade dos seus voluntários,
disponibilizou um atendimento contínuo de 48 horas, durante os dias 9 e 10.

Eventos sobre Saúde Mental:

https://www.justnews.pt/eventos/saude-mental
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LINHA VERDE
Com o patrocínio da Fundação PT,
disponibilizamos diariamente entre as
21.00 e as 24.00 horas, uma linha gratuita:

800 209 899

Responsáveis da Google em Portugal, pediram-nos
autorização em Julho último, para promoverem a
contribuição social do SOS Voz Amiga, na prevenção do suicídio,
o que foi concedido.

Foi estabelecida uma parceria com o
Portal Saúde Mental:
www.saudemental.pt
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No dia 27 de Novembro, na assembleia onde será submetido à aprovação, o
Programa de Acção e Orçamento para 2018, da Associação SOS Voz Amiga, irão
ser marcadas eleições para os Órgãos Sociais do próximo quadriénio 2018/2022.

Precisamos de sócios!
Se já é associado, convide um amigo e faça-lhe chegar este link,
onde poderá inscrever-se:
http://www.sosvozamiga.org/pt/donativos/ser-associado/,
Por apenas 20,00€/ano, pode contribuir para a manutenção deste
serviço público com quase 40 anos de existência e que funciona
todos os dias entre as 16.00 e as 24.00 horas.
Qualquer um de nós pode ter necessidade de um dia ligar para
uma Linha de Ajuda!

NÃO TEMOS QUALQUER APOIO FINANCEIRO POR
PARTE DAS ENTIDADES OFICIAIS.

https://www.facebook.com/SOS-VOZ-AMIGA321088290699/
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Chamada solidária
Ligue para o 760 453 544 e por 60 cêntimos + IVA, estará a ajudar
a nossa Linha.
DIVULGUE!
Se pretender fazer um donativo por transferência bancária, o IBAN
da Associação SOS Voz Amiga é:

PT50 0035 0697 0021 5459 6325 4
5, 10 ou 20 euros podem fazer a diferença, entre podermos ou não
continuar a ajudar pessoas em situações de grande sofrimento!
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Esta será a última neswsletter de
2017.
Deixamos os votos de um
excelente Natal e um 2018
solidário.
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Av. Júlio Dinis, 23, 1.º Esq.
Campo Pequeno
1050-130 Lisboa, Portugal

www.sosvozamiga.org

