
S U I C Í D I O
P R E C I S A M O S  F A L A R

S O B R E  I S S O

E L I S A M A  C I N T R A
M A R Y  P I N H E I R O
N A Y L A  C I N T R A



É importante falar sobre o
suicídio

C O N T E Ú D O

É importante falar sobre o suicídio.

Compreendendo o suicídio.

Mitos sobre o suicídio.

Comportamento de suicídio ao longo da vida.

Fatores de riscos.

Fatores de proteção.

Prevenção - Frases de alerta.

A importância da psicoterapia no combate a
ideação suicida.

Como ajudar?

Direitos de quem pede ajuda.

Mensagem de esperança.

Onde procurar ajuda?

Referência bibliográfica.

Quem somos.



É importante falar sobre o
suicídio

Talvez você esteja se perguntando: Por quê é tão importante falar
a respeito desta temática? O suicídio pode ser evitado? Como
podemos ajudar alguém que pensa em tirar a própria vida?

Neste e-book não queremos contribuir apenas com informações,
mas principalmente, ser um guia de esperança, tanto para aqueles
que estão lutando contra ideação suicida como para seus
familiares e amigos. 

Reconhecemos que existem inúmeros tabus em volta deste
assunto e entendemos que manter a própria vida pode ser um
desafio para quem não tem mais esperança e perspectiva de
futuro. O sofrimento dilacerante pode levar alguém a pensar que
não há mais solução para os seus problemas. Não se iluda, tirar a
própria vida não deve ser encarado de forma romantizada. Não há
heroísmo no suicídio, há desespero. A verdade é que não se ganha
nada quando se perde a vida. 

Os mitos podem ser desmistificados por meio de reflexão, ajuda
objetiva e cuidados especiais. Há recursos disponíveis na rede de
saúde pública e intervenções psicológicas. O suicídio pode ser
evitado e ser prevenido. Para isso, precisamos abordar essas
questões de forma respeitosa e com uma linguagem adequada. 

Devemos nos perguntar: Como podemos dar a devida atenção a
pessoa que está em sofrimento? A vida é plural e se nós queremos
prevenir o suicídio precisamos falar sobre ele.



“De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, o suicídio é um
fenômeno presente em todas as culturas dos seres humanos. É um
comportamento abrupto e resultado de complexidades entre fatores
biológicos, psicológicos, genéticos, culturais e socioambientais. Pode ser
considerado fatores que se acumulam da história do indivíduo, não podendo
de forma alguma, ser considerado simplista e causal a determinados
acontecimentos pontuais do sujeito em questão. É exatamente a
consequência final de um processo. Configura- se como morte intencional
autoinfligida, isto é, quando a pessoa decide tirar sua própria vida. A partir da
perspectiva da saúde pública, de acordo com Prado (2019, p.5), é visto como
um continuum que envolve desde ideação suicida, passando pelas tentativas
e por fim, o suicídio consumado. Ainda de acordo com a autora, "a ideação
suicida refere-se tanto a pensamentos passageiros sobre desejos de morte
até ideias fixas sobre dar o fim na própria vida".

“O suicídio é o ato deliberado e intencional de causar a própria morte,
independentemente da motivação ou do caráter impulsivo ou planejado. Ele
é um fenômeno complexo, multifatorial e multideterminado, no qual os
fatores genéticos, biológicos, psicológicos, sociais e culturais, entre outros,
interagem no desenvolvimento do comportamento suicida.” (Prado, 2019, p.5)

Compreendendo o suicídio

Segundo a OMS cerca 
de 800 mil pessoas 

se suicidam 
por ano no 

mundo. 

"Penso 
em suicídio,

estou cansada de 
viver... Minha vida não 

vale nada!"

"Você não está 
sozinha!

Vamos procurar
ajuda!"

Suicídio pode ser um
ato de desespero

impulsivo ou
premeditado.



Precisamos falar sobre suicídio:  no silêncio ele cresce!
Cartilha ABP: Informando para prevenir

“Perguntar a alguém
se ele pensa em tirar

a própria vida 
aumenta o risco 

do suicídio”

COMPORTAMENTO DE SUICÍDIO 
AO LONGO DA VIDA:

“Quem 
realmente 
quer se 
matar 

não avisa”
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“O suicídio 
não pode 
ser evitado”

atendidos em 
pronto-socorro1

3

17

5

a cada 100 habitantes

tentativa

plano

pensamento

"Pensamentos de suicídio são mais comuns do que se  possa imaginar. Cerca de 17%
de pessoas podem pensar em tirar a vida em algum momento. Dessas, 5 podem
planejar em como realizar, 3 vão fazer  a tentativa e 1 pode acabar tirando a vida." 

Se você se
identifica com

algumas dessas
etapas, é

necessário
buscar ajuda.

Monique Tassinari



De acordo com a a Associação Brasileira de Psiquiatria (2014), os fatores de risco
são:

Tentativa prévia de suicídio – Alguém que tentou suicídio tem de 5 a 6 vezes
mais chances de tentar novamente. Estima-se que 50% daqueles que suicidaram
já haviam tentado anteriormente.
  
Doença mental - A maioria dos suicidas tinham uma doença mental, mesmo que
não diagnosticada ou tratada adequadamente. Transtornos mais comuns
associados ao suicídio são: Depressão, bipolaridade, dependência de álcool e ou
outras drogas psicoativas. Esquizofrenia e características de personalidade
também são fatores de risco. 
 
Desespero, desesperança e impulsividade - Falta de habilidades de resolução
de problema, busca de sentido de viver, isolamento social, ausência de amigos
íntimos, possuir acesso a meios letais, impulsividade.

Idade - Os comportamentos suicidas entre jovens e adolescentes são bem
complexas e recorrentes, normalmente inclui humor depressivo, abuso de
substâncias, problemas emocionais, familiares e sociais, história de transtorno
psiquiátrico na família, rejeição familiar, negligência, principalmente abuso físico e
sexual na infância. Entre idosos também acontece com frequência.

Gênero - A morte por suicídio acomete mais homens, entretanto, a tentativa do
suicídio acontece com mais frequência em mulheres. Homens tendem a procurar
menos ajuda, mulheres já se sentem com uma maior rede de apoio.
·       
Doenças clinicas - As taxas de suicídio são maiores com pacientes de câncer,
HIV, doenças neurológicas, como esclerose múltipla, doença de Parkinson, doença
de Huntington e epilepsia, doenças cardiovasculares, como infarto agudo do
miocárdio e acidente vascular encefálico, doença pulmonar obstrutiva crônica,
além de doenças reumatológicas. É necessário rastrear sintomas depressivos
nesses pacientes e comportamentos suicidas.
   
Histórico familiar e genético - O risco de suicídio aumenta entre aqueles com
história familiar de suicídio ou de tentativa de suicídio. O risco de suicídio aumenta
entre aqueles que foram casados com alguém que se suicidou.
    
Fatores Sociais - quanto menos laços sociais tem um indivíduo, maior o risco de
suicídio.

Fatores de risco



De acordo com a a Associação Brasileira de Psiquiatria (2014), os fatores de
proteção são: Autoestima elevada; bom suporte familiar; laços sociais bem
estabelecidos com família e amigos; religiosidade independente da afiliação
religiosa e razão para viver; ausência de doença mental; estar empregado; ter
crianças em casa; senso de responsabilidade com a família; gravidez desejada
e planejada; capacidade de adaptação positiva; capacidade de resolução de
problemas e relação terapêutica positiva, além de acesso a serviços e
cuidados de saúde mental.

Fatores de proteção

Lembre-se: 
A pessoa em risco
de suicídio quer

parar de sofrer e o
comportamento

suicida é um pedido
de ajuda.
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“Eu preferiria estar morto”       

“Eu não aguento mais”  
“Sou apenas um peso”

“Quero dormir e nunca mais acordar” 
“Eles vão ficar melhor sem mim” 

“Sou um perdedor”  
“Eu não posso fazer nada”  

“Estou tão cansado deste mundo”
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Como relata Fukumitsu (2012), é imprescindível estabelecer um plano de
segurança para o paciente com ideação suicida ou em recuperação a tentativa
de tirar a própria vida. Orientação profissional ajudará o paciente e sua família
a compreenderem como proceder em relação a crise. O apoio da família e
dos amigos é de extrema importância para o combate a essa ideação e
recuperação do sentido da existência. 

 “O objetivo da terapia é superar a solidão, restaurar a autoestima e realizar a
comunicação sintática” (PERLS, HEFFERLINE, GOODMAN, 1997, p.89) “A
prevenção do suicídio não é possível de maneira solitária”, como relata
Fukumitsu (2012), é imprescindível a rede de apoio.

Além disso, será muito importante trabalhar as crenças limitantes e as
habilidades sociais considerando que é positivo ter amigos e manter
relacionamentos saudáveis.

A importância da psicoterapia
no combate a ideação suicida



BUSQUE AJUDA

ACESSE O SITE DO 

CVV.ORG.BR

Todos gostamos de desabafar. Esteja aberto a
ser um bom ouvinte, não julgue, apenas escute
o que a pessoa tem a dizer sem pressa e em

um ambiente calmo e momento oportuno.

Converse

Acompanhe
Mantenha-se conectado, acompanhando
como a pessoa tem agido e como ela se

sente. 

Busque ajuda profissional

Proteja

Os primeiros passos são sempre os mais
difíceis, incentive a pessoa a buscar um

profissional e ofereça-se para acompanhá-la
a um atendimento.

Como Ajudar?

Não deixe a pessoa sozinha se ele for um
perigo imediato para si própria. Assegure-se

que ela não tenha acesso a meios de
provocar a própria morte.

Fonte: mockup computador - www.freepik.com/psd/background'>Background psd created by graphictwister

https://www.cvv.org.br/


Direitos de quem pede ajuda

Ser levado a sério e ser
respeitado. 

  
Ter o sofrimento considerado. 

 
Falar em privacidade sobre si

mesmo e as situações
enfrentadas.

Ser escutado com atenção.

Ser encorajado a se recuperar.

Mensagem de esperança

Quando este fenômeno acontece próximo a nós, é impossível não se
perguntar o que fizemos ou o que deixamos de fazer para que alguém decida
tirar a própria vida? Saber reconhecer os sinais de alerta em si mesmo ou em
alguém próximo é o primeiro passo para a prevenção. Independente dos
tabus que cercam este assunto, precisamos falar sobre suicídio. 

Não fique só, pois os vínculos são fatores de proteção. Além disso, existe uma
rede de saúde disponível para atendimento. Mesmo que tudo pareça sem
solução, o suicídio pode ser evitado. Familiares, amigos e profissionais
competentes serão um suporte necessário. Procure ajuda! 

Nada se ganha quando se perde a vida.



Onde procurar ajuda?

CVV - Centro de Valorização da Vida
cvv.org.br

CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
Visite o mais próximo da sua residência

Ministério da Saúde - Prevenção do Suicídio
saude.gov.br/saude-de-a-z/suicidio

SAMU 
Disque 192

Secretaria Municipal de Saúde
Visita a Unidade de Saúde mais próxima da sua residência

rehmedio
rehmedio.com.br

https://www.cvv.org.br/
https://www.saude.gov.br/noticias/693-acoes-e-programas/41146-centro-de-atencao-psicossocial-caps
https://saude.gov.br/saude-de-a-z/suicidio
https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/servico-de-atendimento-movel-de-urgencia-samu-192
https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/servico-de-atendimento-movel-de-urgencia-samu-192
https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/servico-de-atendimento-movel-de-urgencia-samu-192
http://rehmedio.com.br/
http://rehmedio.com.br/
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ELISAMA FALEIROS

Sou Psicóloga clínica e atuo em atendimento psicoterapêutico online, do Brasil para qualquer lugar

do mundo, na abordagem Terapia Cognitivo Comportamental com experiência em Acompanhamento

Terapêutico (AT). Atendo jovens e adultos que sofrem de crises de ansiedade, depressão, abuso

sexual, síndrome do pânico e outros. No atendimento clinico atuo para a autonomia e bem estar de

pacientes em crises, psicoeducando e possibilitando para que o mesmo consiga se auto

monitorar.Atuei nos seguintes projetos:

Jovens Com Uma Missão (JOCUM) - Ajuda humanitária através da ONG JOCUM no Brasil e em três

países do Continente Africano, sendo: Mozambique, Angola e South Africa.

 

Clínica de Psicologia Unifacef: Atendimento Psicológico em Terapia Cognitivo Comportamental.

Atendimento Psicológico em Psicodiagnóstico. Atendimento Psicológico em Psicopedagogia Saúde e

Prevenção nas Escolas Públicas de Franca-SP.

CAPS Franca (SP) - Atendimento a pacientes em Dependência Química.

 

Centro de Integração Empresa e Escola (CIEE) - Psicologia Organizacional e Processo Seletivo. 

CRP 06/160994
Quem somos

psico.elisama@gmail.com   

CONTATO

(16) 99239-5929

@elisamapsicologa

@elis.cintra.5

elisamacintra.com

https://www.instagram.com/elisamapsicologa/
https://www.facebook.com/elisamafaleiros
https://www.elisamacintra.com/


(47) 99992-9848

@psimarypinheiro

marypinheiro.com

MARY PINHEIRO

Sou Psicóloga clínica e atuo no atendimento psicoterápico presencial e online, na abordagem Terapia Cognitivo

Comportamental,   com experiência em Acompanhamento Terapêutico (AT), em atendimento de pacientes em crise

de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, esquizofrenia, suicídio, abuso sexual, de mulheres em situação de

violência doméstica e em projetos sociais de pessoas com deficiências, síndromes e em lar de idosos. Sou também

administradora. Além dos atendimentos individuais online, atuo nos seguintes projetos:

Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ - Apoio psicológico online a trabalhadores do Sistema Único de Saúde do

Distrito Federal, no âmbito da Pandemia do COVID-19.   Instituto de Ensino Superior de Brasília - Projeto Conviver

Acompanhamento terapêutico a famílias e pessoas com sofrimento psíquico que procuram serviços de atenção em

saúde mental no CAPS e na  casa de passagem.

Outros trabalhos já realizados: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Governo Federal -

Projeto de Bem com a Vida Participação na estruturação do projeto de saúde mental para prevenção do suicídio e

execução com foco nos servidores públicos federais. Facilitadora nas rodas de conversa em saúde mental com os

servidores públicos federais.

Ministério Público do Distrito Federal - Projeto Despertar Participação na elaboração do projeto de saúde mental

para mulheres em situação de violência doméstica. Atendimento individual com mulheres em situação de violência

doméstica.

Escola de Educação Infantil Cubo Mágico - Atuação no desenvolvimento de crianças com deficiências cognitivas e

síndromes.
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psimarypinheiro@gmail.com     
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NAYLA CINTRA

Sou Bacharel em Comunicação Social pela Universidade Federal do Mato Grosso e

Especializada em Comunicação Pública pela Universidade Gama Filho (RJ), e

atualmente sou  graduanda em Artes Visuais.

Atuo como redatora de blogs e produção de conteúdos. Além de prestar serviço

voluntário, à mais de nove anos, à agencias e ONGs, focadas em trabalho de cunho

social e humanitário. Aplicando meu conhecimento na colaboração a projetos sociais

Nasci para encorajar pessoas por meio da escrita, principalmente mulheres em

situação de vulnerabilidade. Uma voz que clama por justiça e apaixonada por cores,

imagens e formas. Criativa, espontânea e, certamente romântica, possuo múltiplos

interesses, curiosidade

para aprender coisas novas e o desejo de colorir o mundo com esperança.

Consultoria de Redação e Editora de Arte
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naylacintra1@gmail.com     
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(48) 99812-8414

@nayllacintra

@ccrisferreira
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