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10as Jornadas sobre Comportamentos Suicidários
A Consulta de Prevenção do Suicídio e o Centro de Responsabilidade Integrado (CRI) de Psiquiatria e Saúde
Mental do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) organizam, nos dias 25, 26 e 27 de setembro, no
Grande Hotel do Luso, a 10ª edição das Jornadas sobre Comportamentos Suicidários, que conta com o apoio
científico da Ordem dos Médicos e da Sociedade Portuguesa de Suicidologia
De acordo com Carlos Braz Saraiva, professor de Psiquiatria na Universidade de Coimbra e o grande dinamizador
deste evento, "a frutuosa parceria com a Sociedade Portuguesa de Suicidologia reforça-nos a convicção de que
estas Jornadas se irão manter no elevado nível de outras edições, legitimando-nos a natural expectativa de
voltarmos a receber largas centenas de congressistas, como é habitual, desde médicos, psicólogos, enfermeiros,
assistentes sociais, sociólogos, professores, estudantes, entre outros".
Acrescenta ainda o coordenador da Consulta de Prevenção do Suicídio que a comunidade científica na temática
da suicidologia está "particularmente desperta neste ano de 2014 após a divulgação recente do Plano Nacional de
Prevenção do Suicídio (2013-2017) e o lançamento das obras “Depressão e Suicídio – Um Guia Clínico nos
Cuidados de Saúde Primários”, da autoria da Consulta de Prevenção do Suicídio, e “Suicídio e Comportamentos
Autolesivos – Dos Conceitos à Prática Clínica”, um livro da Sociedade Portuguesa de Suicidologia."
A "Depressão e suicídio nos cuidados primários" é o tema de um dos workshops que se realizam no primeiro dia
das Jornadas. As outras formações estão centradas nos temas "Intervenção em crise", "Prevenção dos
comportamentos suicidários em meio escolar +Contigo" e "Terapia focada na compaixão".
Nos dois dias seguintes, além da apresentação de posters e comunicações livres, realizam-se mesas redondas,
fóruns e conferências sobre temas como "A suicidologia em Portugal: as novas investigações", "Crimes passionais:
homicídio-suicídio", "Morte social dos idosos e suicídio", "Os circuitos neuronais do suicídio", "Psicometria do risco
– Que validade?". Uma das mesas redondas é dedicada ao papel das Consultas de Prevenção no âmbito do Plano
Nacional de Prevenção do Suicídio e conta, entre os seus intervenientes, com a participação do diretor do
Programa Nacional para a Saúde Mental, Álvaro de Carvalho.
Com o propósito de incentivar os jovens investigadores, será atribuído o Prémio para o Melhor Poster na Sessão
de Encerramento.
Contactos:
LJD Congressos
Tel.: [+351] 91 831 28 31
e-Mail : info@jcsuicidio2014.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

