
SETEMBRO AMARELO 
MÊS DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO



O suicídio é a principal causa de morte violenta no mundo, com 11,4 óbitos para cada 100 mil 
habitantes. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a cada 40 segundos, uma pessoa morre 
por suicídio. E, para cada morte, muitas outras tentativas existiram.

É difícil explicar por que algumas pessoas decidem cometer suicídio, enquanto outras em situação 
similar ou pior não o fazem. A maioria dos suicidas fala ou dá sinais sobre suas ideias de morte, e 
abordar o tema não aumenta o risco. Pelo contrário, falar com alguém sobre o assunto pode aliviar a 
angústia e a tensão que esses pensamentos trazem.

O suicídio em si não é uma doença, nem necessariamente a manifestação de uma doença, mas 
transtornos mentais constituem-se em um importante fator associado com o suicídio.

Diagnosticar e tratar doenças psiquiátricas é a principal medida para evitar suicídios. Por isso, é preciso 
rompermos o tabu em relação ao sofrimento mental: a depressão e o transtorno bipolar, entre outros 
transtornos mentais, podem acometer qualquer pessoa, independente de sexo, idade, personalidade 
ou condição social.
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M I TO S  E  V E R DA D ES
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Quem ameaça se matar
não se mata, só quer

chamar atenção

A maioria das pessoas que se mata dá sinais: muda de
comportamento e fala a respeito a amigos ou pro�ssio-
nais de saúde. Leve-as a sério!

Falar de suicídio
incentiva a pessoa

a tirar a própria vida

Não. Conversar abertamente sobre suicídio ajuda a pre-
veni-lo porque alivia a angustia e o desespero.

Quem sobrevive a
uma tentativa de 
suicídio está fora

de perigo

Um dos perígos mais críticos é quando a pessoa está
melhorando da crise que motivou a tentativa, ou quan-
do ainda está no hospital.

Quem quer se matar
vai se matar

Ao contrário. Pessoas costumam ser ambivalentes sobre
viver ou morrer. Muitos tomam veneno impulsivamente,
mas logo depois se arrependem. Daí a importancia do 
apoio emocional.

(Tainá Ceccato/Superinteressante)
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P R I N C I PA I S  FATO R ES  D E  R I S CO  AS S O C I A D O S  
AO  CO M P O RTA M E N TO  S U I C I DA

DEPRESSÃO GÊNERO MASCULINO ISOLAMENTO SOCIAL

PERDAS RECENTES POUCA RESILIÊNCIA IDADE ENTRE 15 E 30 ANOS E ACIMA DE 65 ANOS

TRANSTORNO BIPOLAR

TRANSTORNOS MENTAIS RELACIONADOS AO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS

TER TENTADO SUICÍDIO, TER FAMILIARES QUE TENTARAM OU SE SUICIDARAM, TER IDEIAS E/OU 

PLANOS DE SUICÍDIO

Quem convive com o sofrimento mental precisa de acompanhamento médico e apoio de toda a família 
e amigos. Reconhecer comportamentos suicidas é uma das maneiras de prevenção:

Isolamento
Pessoas com pensamentos suicidas podem demonstrar isolamento social e desânimo para atividades 
que antes achavam prazerosas. O abandono do trabalho, dos estudos e dos hobbys pode sinalizar 
desinteresse pela vida.

Frases de alarme
Quando alguém manifestar o desejo de morrer, não ignore. Frases como “Não quero mais viver”, “não 
aguento mais”, “eu queria sumir” podem indicar que a pessoa está passando por intenso sofrimento.

Uso de álcool e drogas
O uso de substâncias psicoativas, associado a transtornos mentais, pode resultar em uma atitude 
suicida. O consumo de álcool e drogas apresenta um risco ainda maior para pessoas com sofrimento 
mental.

CO M O  P R E V E N I R ?

Mudanças repentinas de humor
A simulação de melhora é comum em casos de tentativa de suicídio. A pessoa deprimida pode 
tornar-se subitamente alegre, apresentando uma melhora que despreocupa amigos e familiares, 
abrindo espaço para que �que sozinha.
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Mudanças repentinas de humor
A simulação de melhora é comum em casos de tentativa de suicídio. A pessoa deprimida pode 
tornar-se subitamente alegre, apresentando uma melhora que despreocupa amigos e familiares, 
abrindo espaço para que �que sozinha.

CO M O  A J U DA R ?

Mostre que você se importa
Que a pessoa não está sozinha. Ofereça ajuda sem julgar ou dar conselhos: Diga: “estou preocupado 
com você. Quer conversar? O que posso fazer para te ajudar?”

Não compare sofrimentos
Não exija que o seu amigo se sinta alegre por ter menos problemas que outras pessoas. Cada um lida 
com os sentimentos de forma particular.

Pergunte se seu amigo cogita se matar
Se a resposta for “sim”, não entre em pânico. Compartilhar pensamentos suicidas pode aliviar a 
sensação de isolamento.

Sugira ajuda pro�ssional
Se você conhece uma pessoa que passa por um sofrimento mental, ouça o que ela tem a dizer e dê o 
apoio que ela precisa para procurar ajuda pro�ssional através de atendimento psicológico e 
psiquiátrico.

IDEAÇÃO SUICIDA TEM TRATAMENTO E O SUICÍDIO TEM PREVENÇÃO!

CENTRO CLÍNICO JARDIM BOTÂNICO

Fonte: https://praec.u�a.br/setembroamarelo/



cartilha para combater o suicídio

61 3246-2707 61 98332-0098

www.ccjb.com.br


