
Durante todo o mês, serão realizadas atividades que irão 
abordar a prevenção ao suicídio 
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FCM PROMOVE DISCUSSÕES SOBRE O 
CUIDADO EM SAÚDE MENTAL

Na campanha Setembro Ama-
relo, de prevenção ao suicídio, 
a Faculdade de Ciências Médi-
cas (FCM), o Programa de Apoio 
Psicopedagógico ao Estudante 
(PAPE) e o Núcleo de Apoio 
Psicopedagógico ao Residente 
(NAPPRE) convidam para as ati-
vidades que incentivam o diá-
logo sobre promoção do cuidado 
em saúde mental. As discussões 
serão realizadas por meio de 
palestras e rodas de conversas.

“O suicídio é considerado uma 
epidemia mundial. Os dados são 
tão preocupantes que a Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS) 
estabeleceu como meta para a 
agenda de saúde global a redução 

das alarmantes taxas. Cerca de 
800 mil pessoas morrem por sui-
cídio a cada ano, sendo a segunda 
causa de morte entre os jovens 
na faixa etária entre 15-29 anos”, 
afirma Sandra Torres Serra, coor-
denadora do PAPE. 
As atividades têm apoio da Liga de 
Saúde Mental (LIPSIQ), da Liga 
Acadêmica de Medicinas e Espi-
ritualidade (LIAME) e do Centro 
Acadêmico Sir Alexander Fleming 
(CASAF). Para se inscrever é pre-
ciso acessar um formulário eletrô-
nico (https://bit.ly/2kGqxqv). A 
participação é gratuita.  
Durante os dias de evento, o projeto 
“Laços: o negócio da clínica” par-
ticipará com exposição, venda de 

bijuterias e culinária. O material foi 
produzido pelos usuários do Centro 
de Atenção Psicossocial (CAPS).

Segundo Sandra, a UERJ vem con-
solidando o seu pioneirismo em 
oferecer espaços de fala também à 
comunidade interna, como o PAPE, 
que desde 1993 oferece oportuni-
dade de escuta ao aluno de medi-
cina. O NAPPRE tem o mesmo 
objetivo em relação aos residentes 
do HUPE de todas as áreas. Além 
disso, o NACE - Núcleo de Aco-
lhida ao Estudante - e o Programa 
UERJ pela Vida vêm se firmando no 
mesmo propósito. O campus Mara-
canã ainda conta com a presença 
do CVV, que presta acolhimento à 
comunidade interna e externa.
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