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Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 1 milhão de pessoas cometem

suicídio por ano no mundo. A faixa etária de maior incidência de casos fica entre 15 a

30 anos, bem como em idades superiores a 65 anos. É a segunda maior causa de

morte entre jovens, sendo superada apenas pelas mortes causadas por acidentes de

trânsito.

É um tema cercado de mitos, estigmas e tabus que acabam por prejudicar a correta

identificação e abordagem do comportamento suicida. Nesse contexto, a educação se

apresenta como uma ferramenta importante na prevenção do suicídio. Ter em mente

que não se trata de fraqueza da pessoa/espírito, falta de fé, necessidade de atenção,

etc. pode ser o início de um correto acolhimento na conduta de cada caso. 

O comportamento suicida envolve o planejamento, tentativa e a

realização do ato de se matar. O suicídio é um assunto bastante

delicado, sendo até evitado por uma parte da sociedade, entretanto

deve ser entendido como um problema de saúde pública.



Os determinantes para o comportamento suicida são multifatoriais, podendo ser

resultado de uma complexa interação de fatores psicológicos, culturais,

socioambientais, genéticos etc. O diagnóstico psiquiátrico está presente em 95% dos

casos, tornando a abordagem, de forma responsável, das doenças mentais um ponto

de partida para conhecimento e prevenção ao suicídio. A depressão; transtornos de

humor, de ansiedade, de imagem corporal, de substâncias psicoativas;

esquizofrenias; automutilações frequentes são alguns dos fatores de risco, no campo

da saúde mental, presentes no comportamento suicida.

No Brasil, a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), em parceria com o Conselho

Federal de Medicina (CFM), criaram a campanha “Setembro Amarelo”. Realizada

todos os anos no mês de setembro, a campanha tem a intenção de conscientizar a

sociedade sobre a importância da prevenção ao suicídio. O “Setembro Amarelo” tem

despertado a atenção para os fatores de risco, sobretudo a relação do suicídio com

doenças mentais. A data de 10 de setembro é considerada o Dia Mundial de

prevenção ao suicídio.

Apesar de ser um tema incômodo, o suicídio deve ser debatido e encarado de

forma mais natural possível, afastando sensos comuns e pejorativos que nos

afastam de encontrar melhores soluções, pois o impacto gerado pode

desencadear dolorosas perdas em todos os campos de nossas vidas. 



FIQUE ATENTO!
Alguém com comportamento suicida pode

estar mais próximos da gente do que

possamos imaginar. Trabalhar a vigilância e

reconhecer sinais e comportamentos são

decisivos para um melhor desfecho em

vários casos.



Mas como percebo que
alguém está em vias de
cometer suicídio?

Estar atento e intervir aos sinais que levam ao suicídio não são

exclusividade de profissionais da saúde, na vida cotidiana

podemos ser pontos de apoio para quem sofre com

pensamentos e ideias suicidas. Desempenhar uma escuta

atenciosa, livre de julgamentos e preconceitos é de extrema

importância, pois demonstra acolhimento, atenção e respeito.

Por vezes os pensamentos são expostos em conversas, sendo a

escuta uma valiosa ferramenta na identificação de casos

sugestivos.



“os outros serão mais
felizes sem mim”

“eu preferiria estar morto”

“eu não aguento mais,
seria melhore que eu
sumisse”

“eu sou um peso na vida
de todos”

Atenção para as
seguintes frases de
alerta

Mas nem sempre a exteriorização do que se passa na mente de quem possui comportamento suicida vem em forma de frases.
As doenças mentais estão em 95% dos casos de potenciais suicidas, sendo a depressão muito prevalente.



Tristeza

- É reação fisiológica a eventos negativos;
 

- É temporária, não altera o sono, apetite ou o
prazer a médio e longo prazo.

Depressão

- Não há, necessariamente, uma causa aparente;
 

- “Tristeza persistente” que altera o sono,
podendo provocar ate dores difusas pelo corpo.

Alguns sinais depressivos são: 

Perda de interesse nas atividades rotineiras que antes davam satisfação e prazer; Sentir-se triste a maior

parte do tempo; Cansaço, fraqueza, indisposição persistentes; Alterações no sono; Dificuldade de

atenção/concentração.

Às vezes confunde-se tristeza com depressão, não é bem isso. 

“Tristeza, dá e passa”, são momentos, já a Depressão fica um bom tempo.



Ao presenciar frases e sinais sugestivos, pode ser indicativo que
a pessoa necessite de ajuda, de uma rede de apoio. 

Essa rede de apoio são os familiares, amigos, suporte social,

Estratégia Saúde da Família (ESF) “o Postinho de Saúde”, UPA,

serviços especializados, Centro de Assistência Psicossocial

(CAPS), SAMU, hospitais e clínicas psiquiátricas.

REDE DE APOIO



Se alguém tentou ou está tentando
o ato do suicídio é uma emergência!
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