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• Os casos de suicídio têm aumentando no mundo todo.

• A organização ainda afirma que muitas pessoas ainda
consideram essa hipótese e outras ainda podem ter obtido
tentativas frustradas que não contam nas estatísticas.

• Por isso, contribuir com ações para auxiliar a prevenção do
suicídio é muito importante.



• Organização Mundial da Saúde) apontam
que o suicídio já é a segunda maior causa de
morte entre jovens de 15 a 29 anos.

• Atualmente, a conscientização sobre a
prevenção do suicídio é muito forte no
chamado Setembro Amarelo, mês em que o
assunto é tratado com mais ênfase.

• É importante conversar sobre suicídio e
como isso pode ajudar na prevenção.



O que significa a Cor Amarela:

• A cor amarela significa luz, calor,
descontração, otimismo e alegria.
O amarelo simboliza o sol, o verão, a
prosperidade e a felicidade. Desperta
a criatividade. Estimula as atividades
mentais e o raciocínio.

• O mês de setembro foi escolhido para
a campanha porque, desde 2003, o
dia 10 de setembro é o Dia Mundial
de Prevenção do Suicídio, por
iniciativa da International Association
for Suicide Prevention.



• História. Iniciado no Brasil pelo CVV (Centro de Valorização da Vida), CFM
(Conselho Federal de Medicina)e ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria), o
Setembro Amarelo realizou as primeiras atividades em 2015 concentradas em
Brasília.

• Em 1994, um jovem americano de apenas 17 anos, chamado Mike Emme, tirou
a própria vida dirigindo seu carro amarelo. Seus amigos e familiares
distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para
pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero de Mike, e a
mensagem foi se espelhando mundo afora.

Quem criou o setembro amarelo? 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1994


• “As pessoas, que, ameaçam se matar, estão apenas querendo chamar
a atenção”

• “O suicídio acontece sem aviso”

• “O suicídio só acontece com os outros.”

• “Uma pessoa que tentou cometer suicídio uma vez, não voltará a
tentar.”

MITOS SOBRE O SUICIDIO 



•Muitos acreditam que abordar suicídio na imprensa pode, de alguma
forma, aumentar a incidências de casos no local.

• Todavia, é preciso falar corretamente sobre o assunto, de modo a
evitar que informações inadequadas cheguem à população e
aumentem o estigma relacionado aos transtornos mentais.

Por que não divulgar nas mídias o suicídio?







Células animais com função secretora apresentam abundância de
'retículo endoplasmático granuloso' (rugoso) e 'complexo golgiense',
estruturas que se localizam próximas uma à outra e que trabalham
em conjunto. Nesse trabalho em parceria, o retículo endoplasmático
granuloso.
A) libera proteínas digestivas em vesículas denominadas lisossomos,

que atuarão em conjunto com os tilacóides do complexo golgiense.
B) produz fosfolipídios de membrana que serão processados no

complexo golgiense e liberados no citoplasma para formação de
novos ribossomos.

PRATICANDO (QUESTÃO 29 APOSTILA)
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C) sintetiza proteínas e as transfere para o complexo golgiense, que
as concentra e as libera em vesículas, que terão diferentes
destinos na célula.

D) funde-se ao complexo golgiense para formar o acrossoma dos
espermatozóides, responsável pela digestão da parede do óvulo e
pela penetração nesse.

E) acumula os polissacarídeos de parede celular, produzidos no
complexo golgiense, e os processa, antes de liberar as vesículas
que se fundirão com a membrana plasmática.

PRATICANDO (QUESTÃO 29 APOSTILA)
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O uso de álcool e outras drogas pode provocar o aumento do
tamanho do reticulo endoplasmático liso das células do fígado.
Isso é consequência do aumento:

A) da síntese de lipídeos por essa organela
B) do transporte de prótons para o interior da organela
C) do processo de autofagia mitocondrial
D) de enzimas degradadoras nessa organela
E) do processo de extrusão de resíduos

PRATICANDO (QUESTÃO 30 APOSTILA)
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PRATICANDO
Quando uma amostra de carne é colocada dentro de um recipiente
esterilizado, mesmo que não seja possível a existência de microrganismos
decompositores, ainda assim a amostra sofre decomposição. Tal processo é
decorrente da atuação de substâncias que, normalmente encontradas na
célula, estão armazenadas no interior do

A) lisossomo.
C) retículo endoplasmático.
B) ribossomo.
D) complexo golgiense.
E) núcleo.
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