
Matosinhos e Beja
avançam com plano de
prevenção do suicídio

Unidades locais de
saúde vão replicar
modelo da Amadora
cujos resultados são
divulgados 5ª feira

Gina Pereira

AsUnidades Locais de Saú
de ULS deMatosinhos e
Beja vão ter programas lo
cais de prevenção do suicí
dio baseados na experiên
cia levada a cabo naAma
dora Plano nacional entre

gue este mês

Osresultadosdo projeto piloto de
prevenção do
suicídio que de

correu na Amadora entre

2008 e 2012 e que reduziu
em 23 o número de tenta
tivas de suicídio vão ser

apresentados quinta feira
numa sessão na Amadora

em que está anunciada a
presença do secretário de Es
tado da Saúde Leal da Cos
ta e do diretor geral Fran
ciscoGeorge No mesmo dia
serão assinados os protoco
los que visam replicar o mo
delo de intervenção da
Aliança Europeia contra a
Depressão EAAD Portugal
em Beja eMatosinhos

Ricardo Gusmão psiquia
tra professor da Faculdade
de Ciências Médicas da Uni
versidade Nova de Lisboa e
coordenador da EAAD em

Portugal diz que o alarga
mento desta intervenção ao
Norte do país Matosinhos
e a Beja distrito onde há
uma maior prevalência de
suicídios em termos relati

vos éumaevolução natural
E explica a opção por traba
lhar com ULS com o facto de
serem facilitadorasda inter

venção O modelo assenta
num enfoque nos cuidados
primários na prestação de

cuidados específicos a pes
soas em risco e emidentificar
e formar como mediadores
padres polícias cabeleireiros
ou farmacêuticos
NaAmadora onde durante

quatro anos trabalhou uma
equipade seis pessoas no âm
bito do projeto OSPI Europe
OptimizingSuicide Preven
tion Programmes and their
Implementation in Europe
que se realizou também na
Alemanha Hungria e Irlan
da os resultados foram ani
madores As tentativas de

suicídio admitidas na urgên
ciahospitalarbaixaram 23
contra um aumento de

10 5 em Almada a região
controlo

Cuidados primários
Álvaro de Carvalho diretor
do Programa Nacional de
Saúde Mental escusa se a
pronunciar sobre os resulta
dos por não os conhecer em
detalhe Mas vê com bons

olhos o alargamento a estes
concelhos uma vez que o
modelo de intervenção as
sente nos cuidados de saúde

primários se enquadra na
proposta de Plano Nacional
de Prevenção do Suicídio
que será entregue ao Gover
no este mês Face à situação
do país reconhece que deve
serpostoemprática logo que
possível

OQUE SERÁ PROPOSTO

Formaçãoparamédicosdefamília
Por haver evidência de que a maioria
das pessoas que comete suicídio pro
cura antes ajuda do médico de famí
lia nem sempre aptos a diagnosticar
e tratar a doença mental o plano na
cional vai propor formação para os clí
nicos gerais

Apoiosafamíliaseálcoolmatecaro
Aumentar a resiliência das pessoas
desempregadas com programas ativos
de procura de emprego reforçar os
apoios às famílias em crise e em risco
de perder a habitação e criar preços mí
nimos e aumentar o preço do álcool são
outras propostas do plano nacional

Estudos
indicam

que maio
ria das pes
soas que
comete

suicídio

procura an
tes a ajuda
dosmédi
cos de fa
mília nem
sempre ap
tos a dia

gnosticar a
doença
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