
Viver é sempre a melhor opção.
Mês de prevenção ao suicídio
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*Psicóloga. Especialista em Psicologia Clínica. Realizou Mestrado, Doutorado e 

Pós Doutorado em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), onde atuou como professora do Instituto de Psicologia. Possui Pós 

Doutorado em Psicologia da Saúde (UNISINOS). É CEO da Bee Touch.

 Durante os ensinos fundamental e médio, são abordados muitos conteúdos 
interessantes, envolvendo desde temas relativos à geografia até geometria plana 
e espacial. Conhecemos sobre o processo de polinização das plantas, sobre as 
capitanias hereditárias, sobre figuras de linguagem, sobre os planetas, as 
galáxias e os cometas. Infelizmente, quase não há menção sobre um universo rico 
e de grande relevância – o do comportamento humano. Embora o 
comportamento e a psicologia permeiem nossa vida diária, não somos educados 
sobre estes temas vitais. Geralmente, os problemas emocionais são vistos com 
“olhos brancos” e sua incompreensão é encoberta por dúvidas e repleta de 
preconceitos, de sentimentos de vergonha, culpa, por rechaço e crenças 
distorcidas, baseadas no senso comum. Por conta disso, uma dificuldade 
emocional pode ser confundida com preguiça, falta de caráter, de “vergonha na 
cara”, com o “gênio difícil” ou simplesmente ser considerada uma fase que vai 
passar. Explicações de ordem mística ou religiosa também são comuns diante de 
uma reação emocional atípica. Em suma, há um analfabetismo generalizado em 
relação à doença mental.

 Em virtude deste analfabetismo, erroneamente, os suicidas são 
considerados covardes, criminosos; não estão doentes, são algozes. Diante do 
absurdo dos fatos, dos mistérios do comportamento humano, às vezes as 
explicações menos racionais são acolhidas e compartilhadas. Neste cenário, de 
aparente mistério e incompreensão, a ciência tem muito a contribuir. Os 
transtornos mentais podem ser definidos como prejuízo e/ou anormalidade de 
ordem psicológica, mental ou cognitiva. Entre suas causas, estão os fatores 
genéticos, bioquímicos e comportamentais, como o estilo de vida, por exemplo. 
Há um corpo sólido de evidências sobre as doenças mentais, suas causas, 
epidemiologia, sinais, sintomas, tratamentos e prognóstico. Estima-se que cerca 
de 30% dos brasileiros desenvolverão algum transtorno mental no decorrer de 
sua vida.
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 Geralmente, o comportamento suicida está associado a diversos 
transtornos, entre eles os transtornos do humor (em especial, a depressão), os 
transtornos por uso de substâncias (principalmente, alcoolismo), a esquizofrenia 
e os transtornos de personalidade. Além disso, certas doenças físicas se 
associam signicativamente a comportamentos suicidas, como a síndrome de dor 
crônica, doenças neurológicas, infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana 
(HIV) e alguns tipos de câncer. Todos esses problemas e agravos físicos 
representam riscos potenciais de comportamentos suicidas. Além disso, deve-se 
distinguir entre fatores predisponentes (distais), que “criam as condições” no qual 
eclodem os comportamentos suicidas, e os fatores precipitantes (proximais) que 
servem de “gatilho” para os mesmos. Estes últimos também podem ser 
chamados de “estressores” associados ao risco de suicídio (entram nessa 
categoria as  perdas, reais ou simbólicas, ou mudanças de status, por exemplo). 
O macrocontexto também pode predispor ao risco. Especula-se que o mundo 
contemporâneo propicia a maior incidência de problemas psicológicos pela 
exacerbada competitividade, jornadas exaustivas de trabalho, pressão por 
resultados e lucro. 

 Diante disso, a educação sobre saúde mental auxilia no rastreamento 
precoce dos transtornos emocionais. Todos podem ajudar e fazer sua parte!  O 
suicídio é um fenômeno de alta complexidade, multifacetado e 
multideterminado. Pode afetar pessoas de diferentes origens, classes sociais, 
idades, orientações sexuais e identidades de gênero. Contudo, o suicídio pode 
ser prevenido! Por isso, saber reconhecer os sinais de alerta em si mesmo ou em 
alguém próximo a você pode ser o primeiro e mais importante passo. Por isso, 
fique atento(a) se a pessoa demonstra comportamento suicida e procure 
ajudá-la!



Os sinais de alerta descritos não podem ser considerados isoladamente. 
Não há uma “fórmula” para detectar seguramente quando uma pessoa está 
vivenciando uma crise suicida, nem se tem algum tipo de tendência suicida. 
Apesar disso, uma pessoa em sofrimento pode emitir alguns sinais, que 
devem chamar a atenção de seus familiares e amigos próximos, sobretudo 
se muitos deles se manifestam ao mesmo tempo:

Fonte: Ministério da Saúde do Brasil

SINAIS DE ALERTA

 Aparecimento ou piora de 
problemas de comportamento ou 
de manifestações verbais durante 

pelo menos duas semanas;
Essas manifestações não devem 
ser interpretadas como ameaças 

nem como "chantagens" 
emocionais, mas sim como avisos 

de alerta para um risco real.

Falta de esperança e preocupação
com sua própria morte;

As pessoas sob risco de suicídio 
costumam falar sobre morte e suicídio 
mais do que o comum, confessam se 
sentir sem esperanças, culpadas, com 

falta de autoestima e têm visão negativa 
de sua vida e futuro. Essas ideias podem 
estar expressas de forma escrita, verbal 

ou por meio de desenhos



MITOS e VERDADES sobre o suicídio



A CAAPI pode te ajudar

Acesse nosso site e conheça
nossos serviços para cuidar
da sua saúde mental
www.caapi.org.br

CAAPI + UNIMED
Atendimento psicológico presencial GRATUITO!

Atendimento na sede da CAAPI e virtual para todas as subseções
Agende seu horário (86) 99447 – 4796



DIRETORIA CAAPI:

Dra. Andréia De Araújo Silva
(Presidente)

Dr. José Urtiga de Sá Júnior
(Vice-Presidente)

Dr. Ian Samitrius Lima Cavalcante
(Secretário-Geral)

Dra. Ravennya Muara Oliveira
Silveira Moreira

(Secretária-Geral Adjunta)

Dr. Josélio Sávio Oliveira
(Diretor Financeiro)

Rua Governador Tibério Nunes, S/N • CEP: 64003-759
Funcionamento: Segunda à Sexta, das 8h às 18h
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