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ESTRATÉGIAS
NACIONAIS DE
PREVENÇÃO DO SUICÍDIO
NO MUNDO
Em 1996, as Nações Unidas publicaram um
guideline
para
a
formulação
e
implementação
de
uma
Estratégia
Nacional de Prevenção do Suicídio. Esse
guideline recomendou o desenvolvimento
de estratégias nacionais intersetoriais e
multidisciplinares,
bem
como
a
identificação das partes interessadas e um
órgão de coordenação para desenvolver,
implementar e monitorar essas estratégias.
Em 2013, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) adotou um Plano de Ação de Saúde
Mental de 7 anos, que estabeleceu como
meta, uma queda de 10% nas taxas
nacionais de suicídio até 2020. Esse
documento definiu a prevenção do suicídio
como uma questão de saúde pública e
intervenção macrossocial.
De acordo com a OMS (2019), mais de 40
países desenvolveram e implementaram
estratégias nacionais de prevenção do
suicídio. No entanto, o nível de
desenvolvimento e implementação dessas
estratégias varia muito de um país para
outro; enquanto alguns têm uma estratégia
apenas no nome, outros têm uma estrutura
dedicada e um orçamento destinado à
prevenção do suicídio.
Além disso, muitos países implementaram
estratégias que já expiraram.
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Definindo Estratégias
Nacionais
Uma série de atividades
de prevenção planejadas
e implementadas por um
governo, incluindo:
Monitoramento
Redução do acesso
aos meios de suicídio
Promoção de
melhores práticas
com a mídia
Redução do estigma
Sensibilização sobre a
temática
Treinamento dos
responsáveis pela
tomada de decisões
Serviços de
Intervenção
Atividades de
Posvenção
Uma estratégia deve ser
multissetorial, adaptada
ao contexto local e
baseada em evidências.
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COMPARTILHAR E
APRENDER COM A
EXPERIÊNCIA: A
PREVENÇÃO DO
SUICÍDIO EM SEIS
PAÍSES DIFERENTES
A fim de aprender com as várias maneiras
pelas quais as estratégias nacionais de
prevenção do suicídio foram desenvolvidas,
realizamos entrevistas exploratórias com
sete especialistas-chave de seis países
muito diferentes: Butão, Brasil, México, Nova
Zelândia, Portugal e Québec (Canadá). Essas
entrevistas estão resumidas no webinar
“Conversation
on
National
Suicide
Prevention Strategies”.
Este
documento
contém
material
complementar
a
esse
webinar,
apresentando as várias estratégias nacionais
nele discutidas e aprofundando algumas
das
perspectivas
oferecidas
pelos
especialistas entrevistados. Os fatores
facilitadores e obstáculos apresentados
neste documento foram identificados por
esses especialistas.
As experiências variam muito entre o Norte
e o Sul e entre os contextos políticos e
sociais com variações nas percepções de
suicídio, prevenção do suicídio e nos
recursos disponíveis. Os países participantes
se enquadram em uma das seguintes
quatro
etapas
principais
de
desenvolvimento,
implementação
e
sustentação de estratégias nacionais:
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FASE 1:
CONSCIENTIZAÇÃO E
MOBILIZAÇÃO
México

FASE 2:
ESTRATÉGIA NACIONAL
INICIAL
Butão, Brasil

FASE 3:
RENOVAÇÃO DA
ESTRATÉGIA
Québec, Portugal

FASE 4:
REFLEXIVIDADE E
EXPERIÊNCIA
Nova Zelândia
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CONSCIENTIZAR E
MOBILIZAR AS PARTES
INTERESSADAS EM
TORNO DA PREVENÇÃO
DO SUICÍDIO
Este primeiro passo é crucial e não
deve ser negligenciado. As experiências
neste campo variam, mas alguns
problemas
comuns
podem
ser
destacados:
O estigma em torno do suicídio e da
doença mental representa um grande
desafio para a conscientização. As
partes interessadas devem se esforçar
para mudar valores e atitudes na
população em geral e facilitar o
comportamento de busca por ajuda,
além de desenvolver serviços e
recursos adequados na comunidade.
Também é importante ter dados
epidemiológicos precisos e atualizados.
Isso é essencial para traçar uma
imagem fidedigna do problema, sendo
também fundamental para mobilizar as
partes
interessadas
e
tornar
a
prevenção do suicídio uma prioridade
nacional.
A mobilização é
facilitada através da:

muitas

vezes

Definição o suicídio como um
problema de saúde pública, para o
qual é necessária a intervenção
nacional
Redução do estigma sobre suicídio
e problemas de saúde mental
Consideração das necessidades dos
grupos vulneráveis/em risco
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FASE 1:
CONSCIENTIZAÇÃO
E MOBILIZAÇÃO

Desenvolver serviços adequados e
acessíveis
de
prevenção
e
promoção da saúde mental
Levar em consideração o contexto
local (econômico e sociocultural)
nos esforços de conscientização e
mobilização
das
pessoas
interessadas a nível local.
Problemas específicos e potenciais
"armadilhas"
também
foram
mencionadas:
Definindo a questão do suicídio de
forma restrita, como sendo apenas
relacionada à saúde, e não como
um
fenômeno
complexo
e
multidimensional
Minimizar
os
fatores
sociais
associados
ao
suicídio
(desigualdades sociais em saúde,
colonialismo, etc.)
Limitar a ação à implementação de
recursos
de
saúde
mental
(abordagem
curativa)
em
detrimento da prevenção
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MÉXICO: MOBILIZAÇÃO DE
PESSOAS INTERESSADAS
PARA A PROMOÇÃO DE
ESFORÇOS PARA A
PREVENÇÃO NACIONAL
DO SUICÍDIO
Background
Os esforços de prevenção do suicídio
estão em andamento nos níveis
municipais e provinciais no México,
mas o governo central ainda não
iniciou uma ação destinada para o
nível nacional. No entanto, as taxas de
suicídio estão aumentando e apesar
de uma pequena queda em 2016, as
taxas passaram de 3,6 suicídios por
100.000 pessoas em 2000 para 5,1 por
100.000 em 2016 .
Ao longo dos últimos anos, o
orçamento destinado à saúde mental
sofreu vários cortes, e a grande
maioria destes fundos são alocados
em
hospitais
psiquiátricos
em
detrimento de atividades preventivas e
outros serviços. Existem lacunas
importantes no acesso aos serviços de
saúde entre os vários estados do
México.

Mobilização
A Frente Nacional de Prevenção ao
Suicídio foi criada em 2018. Ela reúne
profissionais,
pesquisadores,
acadêmicos e associações, que
defendem que a prevenção do suicídio
seja uma prioridade. A Frente pede a
implementação de políticas públicas
intersetoriais a nível nacional.
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FASE 1:
CONSCIENTIZAÇÃO E
MOBILIZAÇÃO
México
Conversa com
Angela Beatriz Martinez e
Moises Frutos Cortés

Facilitadores
O
Plano
Nacional
de
Desenvolvimento 2019-2024 nos
aproxima
da
melhoria
dos
determinantes sociais da saúde, um
passo crucial na prevenção do
suicídio
O
reconhecimento
da
saúde
(incluindo a saúde mental) como um
direito humano fundamental permite
uma mudança sistêmica progressiva,
no acesso à serviços universais e
gratuitos
para
pessoas
marginalizadas.

Obstáculos
O estigma em torno dos problemas
de saúde mental prejudica os
comportamentos de busca de ajuda
A centralização do sistema de saúde
leva a uma distribuição desigual dos
serviços de saúde mental
A corrupção no sistema de saúde,
especialmente a nível local, leva a um
uso dos recursos abaixo do nível ideal
A abordagem universal dos serviços
de saúde, em vez de uma abordagem
direcionada,
desconsidera
as
necessidades
específicas
das
populações vulneráveis
A prevenção do suicídio não é
considerada uma prioridade pelo
governo
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FORMULANDO E
IMPLEMENTANDO UMA
ESTRATÉGIA NACIONAL
INICIAL DE PREVENÇÃO
AO SUICÍDIO

Facilitadores
Mobilizar as principais partes
interessadas nos níveis nacionais,
regionais e locais. Por exemplo,
envolver pessoas que exercem
autoridade moral ou religiosa pode
ajudar a iniciar uma mudança nos
valores sociais e nas atitudes da
população.
Desenvolver
uma
melhor
compreensão do problema por
meio de dados precisos sobre
suicídio
e
comportamentos
suicidas, em populações de alto
risco, sobre fatores de risco e
proteção, etc.
Levar em consideração o contexto
local, e as diferenças entre as
regiões, especialmente quanto ao
nível socioeconómico.
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FASE 2:
ESTRATÉGIA
NACIONAL INICIAL

Obstáculos
Diferenças
nos
níveis
de
desenvolvimento socioeconômico,
inclusive entre áreas rurais e
urbanas. Essas lacunas podem
dificultar ou mesmo impossibilitar a
prestação dos mesmos serviços em
todo o país.
Atender às necessidades de
populações específicas em risco,
incluindo minorias culturais e
indivíduos marginalizados.
A dificuldade de mudar valores e
atitudes em relação à saúde mental
em geral e ao suicídio em particular.
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FASE 2:
ESTRATÉGIA
NACIONAL INICIAL

BUTÃO:
UM PLANO DE
AÇÃO TRIENAL
2015-2018

Background
Antes
do
desenvolvimento
dessa
primeira estratégia nacional, não havia
serviços de prevenção ao suicídio no
país. A única parte interessada era a
Polícia Real do Butão, já que o suicídio
era então considerado um crime. Graças
aos grandes esforços de mobilização,
muitas partes interessadas da sociedade
civil e líderes religiosos se uniram à
prevenção do suicídio.
Um plano de ação trienal foi
implementado em 2015, juntamente com
uma estratégia nacional de saúde mental
(2015-2023). Outro Plano de Ação
Nacional de Prevenção ao Suicídio de
Cinco Anos foi implementado para 20182023, mas nossa conversa com Tshering
Wangmo abordou o primeiro plano de
ação de 2015-2018.

Butão
Conversa com Tshering
Wangmo

Facilitadores
A mobilização de lideranças religiosas
contribui para a conscientização e
redução do estigma do suicídio
O suicídio agora é visto como um
problema de saúde mental, em vez de
um comportamento criminoso
As
atividades
seguem
recomendações internacionais, sendo
adaptadas ao contexto local.

Obstáculos
Falta de atores sociais interessados e
profissionais de saúde mental
Lacunas
nos
níveis
de
desenvolvimento
entre
regiões
dificultam a prestação de serviços
O estigma em torno da doença mental
e do suicídio, principalmente por
motivos religiosos, é um obstáculo na
procura de ajuda

Objetivos do Plano de Ação de 2015-2018
Melhorar a liderança, o engajamento
multissetorial e as parcerias para a
prevenção do suicídio nas comunidades
Fortalecer a administração e os arranjos
institucionais
para
implementar
efetivamente planos abrangentes de
prevenção
Melhorar a qualidade dos dados,
evidências e informações para o
planejamento e a programação da
prevenção do suicídio.
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Ampliar o acesso à serviços de
prevenção do suicídio e apoio para
indivíduos em crise e com maior risco de
suicídio
Melhorar a capacidade dos serviços de
saúde e autoridades responsáveis para
o fornecimento de serviços de
prevenção ao suicídio
Aumentar a resiliência da comunidade e
o apoio social para a prevenção do
suicídio em comunidades, incluindo
escolas e instituições
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BRASIL:

LEI DE 2019 QUE
ESTABELECE POLÍTICAS
NACIONAIS DE
PREVENÇÃO DE
AUTOLESÃO E SUICÍDIO
Background
Nos últimos 20 anos, as taxas de suicídio
vêm aumentando no Brasil. As taxas eram
de 6,5 por 100.000 pessoas em 2016, e
acima dos 4,8 por 100.000 em 2000.
Em 2019, o governo do Brasil aprovou um
projeto de lei que estabelece políticas
nacionais de autolesão e prevenção do
suicídio.

Fatores Facilitadores
A Lei de 2019 torna obrigatório que os
profissionais notifiquem as autoridades
sobre todos os casos de autolesão e
suicídio. Isso melhora o monitoramento
epidemiológico e dá uma visão mais
precisa da situação no país

FASE 2:
ESTRATÉGIA
NACIONAL INICIAL
Brasil
Conversa com
Carlos Felipe A. D'Oliveira

Obstáculos
Ainda há um estigma importante em
torno do suicídio, reforçado nos
últimos anos pelo retorno de uma
perspectiva religiosa sobre o suicídio,
visto como uma "falta de Deus"
O estigma que afeta grupos
específicos de risco, incluindo
LGBTQ+,
enfraquecimento
da
prestação
de
serviços
e
comportamentos desencorajados na
busca de ajuda
Ainda
há
pouca
capacitação
oferecida aos profissionais no apoio
às pessoas em sofrimento psíquico e
às pessoas impactadas pelo suicídio

Objetivos da Lei de 2019
Promover a saúde mental
Prevenir o comportamento autolesivo
Melhorar os determinantes da saúde
mental e construir ambientes favoráveis à
saúde mental
Acesso garantido a serviços psicológicos
para pessoas em sofrimento
Conscientizar a população sobre a
importância e relevância da prevenção do
comportamento autolesivo
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Promover a articulação intersetorial da
prevenção do suicídio, envolvendo os
setores
de
saúde,
educação,
comunicação, mídia, forças policiais,
entre outros
Melhorar
o
monitoramento
epidemiológico
Promover a capacitação dos profissionais
de saúde de todos os níveis sobre
sofrimento psíquico e da violência
autoinfligida.
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MOBILIZANDO OS
RESPONSÁVEIS PELA
TOMADA DE DECISÕES PARA
A RENOVAÇÃO DE UMA
ESTRATÉGIA NACIONAL DE
PREVENÇÃO DO SUICÍDIO

Vários países desenvolveram e
implementaram
uma
estratégia
nacional inicial de prevenção do
suicídio.
Mas como essas estratégias têm
prazos
limitados,
muitas
já
expiraram.
Nesse contexto, três cenários são
possíveis:

FASE 3:
RENOVAÇÃO DA
ESTRATÉGIA

.Ausência de um processo de
renovação: A estratégia nacional
de prevenção do suicídio não é
renovada e não existe um plano
atual
para
desenvolver
e
implementar
uma
nova
estratégia.
Mobilização para renovar a
estratégia:
As
partes
interessadas
estão
se
mobilizando
para
que
os
governos
desenvolvam
e
implementem
uma
nova
estratégia
baseada
na
experiência anterior com a
prevenção do suicídio.
Renovação regular: A estratégia
é renovada cada vez que expira.
Consequentemente, o país terá
implementado várias estratégias
nacionais de prevenção do
suicídio. Estes podem ser
incluídos ou não em estratégias
e planos mais amplos de saúde
pública.

Os desafios às estratégias de
renovação parecem ser políticos,
econômicos e sociais.
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QUÉBEC: ESFORÇOS DE
MOBILIZAÇÃO PARA A
IMPLEMENTAÇÃO DE
UMA NOVA ESTRATÉGIA
NACIONAL

FASE 3:
RENOVAÇÃO DA
ESTRATÉGIA
Québec
Conversa com
Jérôme Gaudreault

Background

Desenvolvimentos Recentes

Há mais de 15 anos, não existe uma
estratégia de prevenção do suicídio em
Québec (Canadá). A estratégia anterior,
que funcionou de 1998 a 2004, parece
ter sido eficaz, com taxas em declínio
significativo e constante após um pico
de 1.620 suicídios em 1999. No entanto,
essa estratégia expirou em 2004 e não
foi renovada. Desde então, a prevenção
do suicídio foi incluída nos planos de
ação mais gerais de saúde mental.

Em 28 de outubro de 2019, o Ministro da
Saúde confirmou que uma estratégia de
prevenção ao suicídio seria implementada
no Québec. A pandemia de COVID-19
desacelerou o processo, que foi retomado
em fevereiro de 2021.

Mobilização
A Associação de Prevenção do Suicídio
do Québec iniciou esforços de
mobilização para envolver as partes
interessadas da sociedade civil e trazer a
prevenção do suicídio para o primeiro
plano.
Em setembro de 2019, aproveitando um
contexto
político
favorável,
35
organizações
da
sociedade
civil
formaram o Coletivo para uma
Estratégia Nacional de Prevenção ao
Suicídio. O objetivo do Coletivo é manter
um compromisso com o governo de
Québec
para
implementar
uma
estratégia nacional específica para à
prevenção do suicídio, separada dos
planos de ação de saúde mental no
geral.
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Facilitadores
Muitos recursos e serviços de prevenção
ao suicídio existentes no Québec
Forte envolvimento da sociedade civil
Demonstração de vontade política para
desenvolver
e
implementar
uma
estratégia nacional

Obstáculos
O suicídio ainda é considerado um
problema de saúde mental, o que
significa que a prevenção do suicídio é
feita por meio de intervenções de saúde
mental
Falta de orçamento destinado à
prevenção do suicídio
O grande número de interessados
sociais pode levar a uma infinidade de
metas de prevenção ao suicídio, diluindo
os
esforços.
Compromissos
são
necessários para alcançar o objetivo
geral da prevenção do suicídio
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PORTUGAL:
PLANO NACIONAL DE
PREVENÇÃO DO
SUICÍDIO 2013-2017
Background
Um plano nacional de prevenção do
suicídio foi implementado em Portugal
de 2013 a 2017, mas não foi renovado.

As taxas de suicídio têm aumentado
desde o início dos anos 2000 em
Portugal. De acordo com os dados
mais recentes disponíveis, as taxas de
suicídio foram de 14 por 100.000
pessoas em 2016.

FASE 3:
RENOVAÇÃO DA
ESTRATÉGIA
Portugal
Conversa com José
Carlos Pereira dos Santos
Tradicionalmente, tem havido uma
divisão Norte-Sul nas taxas de suicídio,
com o sul de Portugal apresentando
taxas globais mais elevadas. No
entanto, a divisão entre ambientes
rurais e urbanos tende a sobrepor em
importância. Nos anos mais recentes, as
áreas rurais geralmente tiveram taxas
de suicídio mais altas. Além disso, a
crise econômica do início dos anos 2010
teve
impactos
socioeconômicos
importantes e duradouros, agravados
ainda mais pela crise sanitária da
pandemia de COVID-19.

Componentes Chave do Plano Nacional de Prevenção do
Suicídio de Portugal
Visão
O suicídio é um fenômeno complexo e
multidimensional. Ele resulta da
interação
de
inúmeros
fatores:
filosóficos,
antropológicos,
psicológicos, biológicos e sociais.
Qualquer estratégia com o objetivo de
prevenir ideações suicidas, autolesão
e comportamentos suicidas (tentativas
de suicídio, mortes por suicídio) deve
envolver
esforços
conjuntos
multissetoriais,
multiculturais
e
multidisciplinares.
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Valores e Princípios
Acessibilidade e equidade
Abordagem
multicultural
multidisciplinar
Proximidade
Durabilidade
Práticas baseadas em evidências

e

Populações-alvo
População geral
Profissionais de Saúde
Adolescentes
Idosos
Pessoas encarceradas
Aplicação da Lei
LGBT
Pessoas com deficiência intelectual
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REFLEXIVIDADE:
ESTRATÉGIAS VISTAS
PELAS LENTES DA
EXPERIÊNCIA

FASE 4:
REFLEXIVIDADE E
EXPERIÊNCIA

A experiência e a retrospectiva dos eventos nos permitem refletir sobre a
importância, os impactos e os limites das estratégias nacionais anteriores de
prevenção do suicídio. As discussões com nossos sete especialistas destacam
três fatores-chave que facilitam o sucesso de todas as quatro etapas da
prevenção nacional do suicídio: mobilização inicial, desenvolvimento e
implementação de uma estratégia nacional inicial, renovação da estratégia e
sustentabilidade.

1. Envolvendo um conjunto diversificado de pessoas e grupos a nível
nacional, regional e local..
Esse aspecto se destaca como crucial para a maioria dos especialistas. Por exemplo,
o envolvimento de indivíduos que representam populações vulneráveis, incluindo
povos indígenas e pessoas que vivenciaram a experiência, permite garantir que as
atividades e serviços prestados realmente atendam às suas necessidades específicas.
É necessário que ocorra uma abordagem colaborativa, embora a multiplicidade de
atores e interesses diferentes possam complicar o processo. Reunir-se em torno de
uma visão geral comum do suicídio e da prevenção do suicídio pode ajudar a
promover a união e o foco em um objetivo comum.

2. Ampliando a perspectiva sobre o suicídio e a prevenção do suicídio,
adotando um modelo biopsicossocial de suicídio..
A maioria dos especialistas reforça que é crucial ir além das intervenções de saúde
pública e saúde mental. As partes interessadas de todas as áreas precisam trabalhar
juntas para melhorar as condições de vida e reduzir o impacto dos fatores sociais
associados ao suicídio.

3. Monitorar a eficácia e equidade das estratégias e ferramentas
implementadas para garantir sua sustentabilidade.
A prestação de contas é necessária para garantir o uso adequado e eficiente dos
recursos investidos.
O monitoramento regular permite o desenvolvimento de uma visão crítica de uma
estratégia e dos meios e recursos disponíveis para atingir seus objetivos.
O monitoramento também permite tirar conclusões sobre o que funciona ou não,
a fim de melhorar o desenvolvimento, implementação, efeitos e sustentabilidade
das estratégias subsequentes.
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NOVA ZELÂNDIA:
TODA VIDA IMPORTA –
HE TAPU TE ORANGA O
IA TANGATA 2019–2029

Background
A Nova Zelândia tem um longo
histórico em termos de prevenção
nacional do suicídio. Uma estratégia
nacional de prevenção do suicídio
estava em vigor de 2006 a 2016,
juntamente com dois planos de ação
(2008-2012 e 2013-2016). Uma nova
estratégia foi implementada para
2019-2029, juntamente com um plano
de ação (2019-2024).
A estratégia "Toda Vida Importa - He
Tapu te Oranga o ia Tangata" se baseia
no trabalho existente, ao mesmo
tempo em que introduz mudanças
destinadas a aprimorar a abordagem.
Esta nova estratégia estabelece um
Escritório de Prevenção ao Suicídio,
responsável por fornecer liderança e
administração para todas as atividades
de prevenção e posvenção.
A
estratégia
também
pretende
trabalhar ao lado de pessoas com
vivências sobre o comportamento
suicida, bem como com o povo maori,
para possibilitar e apoiar uma liderança
maori efetiva na prevenção do suicídio.
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FASE 4:
REFLEXIVIDADE E
EXPERIÊNCIA
Nova Zelândia
Conversa com
Sunny Collings

Facilitadores
A criação de um Gabinete de
Prevenção ao Suicídio, permitindo
uma visão mais ampla do suicídio,
para além da saúde pública.
Reconhecimento da importância de
envolver as pessoas impactadas
pelo suicídio e amplificar sua voz.
Reconhecimento da importância de
trabalhar com os maoris como
parceiros autônomos e iguais
As principais lições aprendidas com
os muitos anos de experiência,
tornando possível melhorar e fazer
as coisas de maneira diferente.

Obstáculos
.Pessoas com problemas de saúde
mental normalmente não têm uma
voz política forte
A saúde mental é geralmente
marginalizada e subfinanciada em
comparação com outros serviços
de saúde.
O envolvimento de várias partes
interessadas significa que os
diferentes interesses muitas vezes
colidem e compromissos podem
ser difíceis.
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REFERÊNCIAS E
RECURSOS
Se você deseja saber mais sobre as estratégias nacionais de prevenção ao
suicídio, abaixo você pode encontrar algumas referências e recursos úteis, que
estão disponíveis online:

Publicações da Organização Mundial da Saúde
OMS (2019). National suicide prevention strategies: progress, examples and
indicators.
https://www.who.int/mental_health/suicideprevention/national_strategies_2019/en/
OMS
(2014).
Preventing
Suicide:
A
Global
Imperative.
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/131056/9789241564779_
eng.pdf;jsessionid=F3D88800D40041B044EC58131B7C7567?sequence=1
WHO MiNDbank. A database of resources covering mental health,
substance abuse, disability, general health, human rights and development :
https://www.mindbank.info/
OMS
(2013).
Mental
Health
Action
Plan
2013-2020 :
https://www.who.int/publications/i/item/9789241506021

Taxas de Suicídio
Perspective Monde. Outil pédagogique des grandes tendances mondiales
depuis 1945. École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke.
https://perspective.usherbrooke.ca/
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ecological study, Brazilian Journal of Psychiatry, 41(5).
Katz, G., Lazcano-Ponce, E., Madrigal, E. (2017). EDITORIAL : La salud mental
en el ámbito poblacional: la utopía de la psiquiatría social en países de bajos
ingresos. Salud pública de méxico, 59(4).
Santana, P. et al. (2015). Suicide in Portugal: Spatial determinants in a context
of economic crisis. Health & Place, 35.
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