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Secretaria Municipal de Saúde emite alerta sobre jogo Baleia Azul

20/04/2017 14:39:42

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre emitiu, nessa quarta-feira, 19, alerta aos serviços de saúde sobre o “jogo
Baleia Azul” com objetivo de chamar a atenção de pais e mães para o possível comportamento incomum de seus filhos. O
“jogo” atinge, em especial, crianças e adolescentes e consiste em uma série de desafios que incluem tarefas de automutilação
e ingestão de medicamentos.
 
A nota orienta para o encaminhamento de crianças e adolescentes que apresentem comportamento diferente do usual e ainda
para a necessidade de orientações aos pais e cuidadores.
 
Os principais sinais destacados são: 
- falas sobre morte e suicídio, mesmo que indiretamente, como vontade de "sumir", "desaparecer", "ir embora";
- isolamento (afastar-se da família, dos amigos); 
- perda do interesse em atividades que costumava fazer; 
- perda do interesse nas pessoas; 
- mudanças no hábito de sono (insônia ou aumento das horas dormindo); 
- mudanças dos hábitos alimentares (perda ou aumento de apetite); 
- irritabilidade, crises de raiva;
- piora no desempenho escolar, recusa a ir à escola; 
- comportamentos auto-destrutivos (auto-mutilação, uso de álcool e drogas, exposição a situações de risco);
- ter tentativas de suicídio anteriores.
 
Porto Alegre dispõe de dois Plantões de Emergência em Saúde Mental com atendimento 24 horas, localizados no Centro de
Saúde Vila dos Comerciários e no Centro de Saúde IAPI, com fluxo recentemente implantada de monitoramento dos casos e de
garantia de recebimento pós-atendimento de emergência dos pacientes nas Equipes Especializadas de Saúde da Criança e do
Adolescente e nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).
 
O Departamento Estadual da Criança e do Adolescente (Deca), ligado à Polícia Civil, e o Ministério Público também já foram
acionados e estão em alerta, devendo os casos suspeitos ser denunciados também a essas instâncias com vistas à adequada
investigação e apuração dos casos. Ações conjuntas estão sendo organizadas e serão oportunamente divulgadas com vistas
ao manejo adequado dessa situação.
 
Contatos Deca: 2131-5708 (em horário comercial), 0800-6426400 ou via WhatsApp (51) 98418-7814

Texto de: Neemias Freitas
Edição de: Gilmar Martins
Autorizada a reprodução dos textos, desde que a fonte seja citada.
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A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre emitiu, nessa

quarta-feira, 19, alerta aos serviços de saúde sobre o “jogo Baleia Azul” 

com objetivo de chamar a atenção de pais e mães para o possível

comportamento incomum de seus filhos.

O “jogo” atinge, em especial, crianças e adolescentes e consiste

em uma série de desafios que incluem tarefas de automutilação e ingestão

de medicamentos.



O que “13 reasons why ” nos conta?



O que “13 reasons why ” nos conta?

Hannah, personagem principal da serie, deixa 7 
fitas cassetes, onde responsabiliza a todos, inclusive a 
si própria , por nao terem sido suficientemente 
amorosos, empáticos, cuidadosos, corajosos, frente a 
suas dificuldades e desventuras, e por isso “nao teve 
outra saída” a nao ser terminar com sua própria vida



O que “13 reasons why ” nos conta?

Aparece desde o primeiro capitulo a percepção 
distorcida de Hannah em relação as pessoas, 
maximizando fatos do cotidiano, sentindo-se traída e 
isolada dos demais e gradativamente, de fato, isto 
acabar por determinar uma sequencia progressiva e 
dramática para a personagem



O que “13 reasons why ” nos conta?

Todos os personagens, em maior ou menor 
intensidade tem seus dramas e torna-se evidente na 
sequencia de eventos o quanto objetivamente pode se 
dizer, nao ser a personagem central a mais prejudicada 
de todos.



O que “13 reasons why ” nos conta?

A ausência na serie, assim como na vida real 
muitas vezes ocorre em casos de tentativas e de 
suicídio a termo, nao e percebido, , investigado, 
discutido, nem antes nem depois do ato em si, as seja 
la qual numero de razoes levaram a esta acao, muitas 
vezes nao sendo nem questionado a possibilidade de 
presença de um transtorno mental



O que “13 reasons why ” nos conta?

Na serie, nem Hannah nem nenhum dos 
personagens adolescentes, professores, pais, relatam 
ou percebem a sintomatologia depressiva desde a 
personagem principal Hannah ao outro personagem 
importante que e Clay 



O que “13 reasons why ” nos conta?

Clay, no desenrolar dos episódios, enquanto vai 
escutando as fitas, passa a ficar gradativamente mais e 
mais ansioso, isolado, descuidado com sua aparência 
pessoal, tem pesadelos, insônia, irritabilidade, 
sensação de culpa excessiva pelo que ocorreu com 
Hannah, ilusões visuais e auditivas, ideias 
supervalorizadas persecutórias e  ideação suicida 



O que “13 reasons why ” nos conta?

A tolerância tanto familiar como da escola a sua 
sintomatologia, assim como foi a de Hannah e outros 
personagens, esse “ respeitar” , faz com que ele 
replique o sofrimento da personagem principal de uma 
forma ampliada, sem ter em nenhum momento, ate o 
final da temporada, nenhuma ajuda parental, da escola 
ou profissional, seja farmacológica como psicoterápica, 
embora com historia anterior de tratamento 
psicoterápico e farmacologico



O que “13 reasons why ” nos conta?

A vergonha, culpa , o medo pela morte de 
Hannah e substituído por raiva ate a anedonia.



O que “13 reasons why ” nos conta?

A personagem principal gradativamente, por 
estar entregue a doença, sua sintomatologia, crescendo 
em desesperanca, entra em  uma escala crescente de 
atuações , atitudes impulsivas que culminam em  uma 
situação na qual  se expõe, ao que de fato ocorre, seu 
estupro pelo mesmo rapaz que ela assistiu estuprar sua 
melhor amiga, o qual ela assiste paralisada, nao
conseguido socorre-la



O que “13 reasons why ” nos conta?

Os diálogos, como ocorrem nos quadros de 
depressão  , sao interpretados, escutados, com as 
distorções que a doença impõe, as crenças negativas 
de ‘ nao sou aceita, sou rejeitada, traída”, acabam por 
fazer com que leia a realidade por vezes de forma 
quase delirante, a ponto de nao acreditar no genuíno 
interesse de dois personagens masculinos que 
evidentemente demonstram seu interesse por ela: Clay, 
seu colega de trabalho, e Zack , ídolo do time da escola 



O que “13 reasons why ” nos conta?

O que o seriado trouxe de bom? 
Mostra como o nao falar, nao perceber e nao intervir pode 

ser catastrófico
Em Porto Alegre aumentou 445% o numero de emails

recebidos pelo CVV ( Centro de Valorizacao da Vida) 
E aumentou 170% na media diaria de visitantes no site de 

apoio



O que “13 reasons why ” nos conta?

O que o seriado trouxe de ruim? 

Uma certa glamourização do sofrimento e da dor e 
desesperanca em relação a ela poder ser tratada, entendida, 
amparada

Tudo fica focado no externo, nas “falhas” dos colegas de 
Hannha, sua família, escola, a própria personagem, como 
responsáveis pelo trágico desfecho 



O que “13 reasons why ” nos conta?

O que o seriado trouxe de ruim?

Mais do que a tristeza, a raiva da personagem em relação 
a tudo e todos, quase como que desfazendo seu sofrimento 
genuíno e de muitos personagens tao solitários, deprimidos, 
abusados e desesperançados quanto a personagem principal



O que “13 reasons why ” nos conta?

O que o seriado trouxe de ruim?

Todos passam como culpados do trágico desfecho, em 
nenhum momento a serie se foca na doença depressão, 
ansiedade, estresse pos traumático dos personagens, a 
sintomatologia evidente , inclusive o próprio roteirista, Selena 
Gomez, a produtora, falam sobre tratamento, pedidos de ajuda



O que “13 reasons why ” nos conta?

O que o seriado trouxe de ruim?

Em resumo, depressão tem tratamento 

Suicídio nao e uma opção, e uma exceção, por mais que 
ele exista como uma possibilidade nos quadros de depressao, um 
fato, na historia clinica das depressões



Por que precisamos continuar falando  sobre isto?

CULTURA
A morte de Chester Bennington reforça a necessidade de falar 
sobre depressão

O vocalista da banda Linkin Park se suicidou no dia do 
aniversário de Chris Cornell, que se matou em maio deste ano



Por que precisamos falar sobre isto?



Por que precisamos falar sobre isto?



• Muito obrigada

– pereiramogliari@gmail.com

– Cognitive Network-

– Facebook/instagram/youtube-


