
VALORIZAÇÃO DA 
VIDA:

CONVERSANDO SOBRE SUÍCIDIO

 Porque falar é a melhor solução?

 O que posso fazer por alguém que pensa em suicídio?

 Saber, agir e prevenir

 Infelizmente aconteceu e agora como ajudar a família?





Porque falar é a melhor 
solução?

• O suicídio é uma doença multidimensional;

• A pessoa acredita no suicídio como a única solução para um 
problema;

• Suicídio não está relacionado à coragem, mas sim ao 
sofrimento;

• Há fatores capazes de aumentar o risco de suicídio, como 
uso de álcool ou drogas, términos de relacionamentos, 
perdas financeiras, abusos, luto ou presença de transtornos 
mentais. Da mesma forma, existem também fatores de 
proteção, como por exemplo o suporte social ou familiar, 
ter acesso a recursos de saúde mental etc.



Entendendo o que é?

• O suicídio pode ser definido como um 
ato deliberado executado pelo 
próprio indivíduo, cuja intenção seja a 
morte, de forma consciente e 
intencional, mesmo que ambivalente, 
usando um meio que ele acredita ser 
letal. 

• Também fazem parte do que 
habitualmente chamamos de 
comportamento suicida: os 
pensamentos, os planos e a tentativa 
de suicídio



• Em 2012, cerca de 804 mil pessoas morreram por 
suicídio em todo o mundo, o que corresponde a taxas 
ajustadas para idade de 11,4 por 100 mil habitantes por 
ano – 15,0 para homens e 8,0 para mulheres (OMS, 
2014).

• A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio

• A cada três segundos uma pessoa atenta contra a 
própria vida.

• As taxas de suicídio vêm aumentando globalmente. 
Estima-se que até 2020 poderá ocorrer um incremento 
de 50% na incidência anual de mortes por suicídio em 
todo o mundo, sendo que o número de vidas perdidas 
desta forma, a cada ano, ultrapassa o número de 
mortes decorrentes de homicídio e guerra 
combinados. 

• Além disso, cada suicídio tem sério impacto na vida de 
pelo menos outras seis pessoas.





O QUE POSSO FAZER 
POR ALGUÉM QUE 

PENSA EM SUICÍDIO?



• No geral começar com perguntas mais amplas e vamos aprofundando dependendo 
da resposta da pessoa. Qualquer um pode se interessar por falar sobre suicídio, 
mostrar que se importa, não precisa ser um especialista pra isso.

• Não tenha medo de falar a palavra SUICÍDIO você não vai colocar ideia na cabeça da 
pessoa ao falar abertamente sobre o tema.

• Se estiver com duvidas quanto a intenção da pessoa, pergunte!

No seu post ou comentário 
você falou...podemos falar 

sobre o assunto

Gostaria de checar uma coisa 
com você. No seu post você 

colocou...me pareceu que estava 
falando de suicídio, é isso?

Como você está?
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Você já pensou em 
se machucar?
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Você já pensou em 
suicídio?

Você já tentou suicídio 
outras vezes? 

Você esta pensando 
em suicídio agora?

Você já pensou 
quando e como 

fazer?
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A pessoa pode fazer uma postagem ou um 
comentário e ao ser questionada sobre isso 
falar que não quer conversar sobre o 
assunto. Respeite isso mas coloque-se a 
disposição.

Se acha que deve, pergunte se pode 
contacta-lo em outro momento.

Não existem respostas certas ou erradas e é 
natural que você se sinta nervoso ou 
pressionado caso precise lidar com isso, 
mostre que se importa que entende o 
momento difícil que é possível melhorar e 
que existe ajuda disponível 

Se a pessoa te contar que foi vitima da 
violência, estupro, abuso, bullying incentive 
que peça ajuda. 

Lembre-se

Só indique 
sites ou 

profissionais 
confiáveis 

Tente 
sempre que a 

pessoa 
busque ajuda 
profissional

 Caso você precise ligar para 
emergência procure saber 
nome completo da pessoa, 
localização e informe que 
alguém está tentando se 
matar naquele momento

Avise a pessoa que 
contactou ajuda e o 
que acontecerá, a 

não ser que perceba 
que isso aumentará 
ainda mais o risco. 

Fique com a pessoa 
ate chegar ajuda.









1. Mostrar tristeza excessiva e 
isolamento

2. Alterar o comportamento ou 
vestir roupa diferente

3. Tratar de assuntos pendentes

4. Demonstrar calma repentina

5. Fazer ameaças de suicídio





SABER, AGIR E 
PREVENIR



COMO 
FALAR?
Ao invés de focar nos meios e nos 
procedimentos, traga uma nova 
visão sobre o assunto, ajude na 

educação e no cuidado, na 
diminuição do tabu e mostre que 

existem outras formas de resolver 
em vida questões difíceis , que há 

ajuda para o sofrimento humano e 
que a vida daquela pessoa 

importa. 

Falar de maneira apropriada 
faz a diferença!

• O suicídio não é uma escolha livre ou uma sida 
difícil.

• A questão é complexa e multifatorial , não tem 
uma explicação única para esse comportamento 
e o quebra cabeça de fatores é único para cada 
um.

• Falamos da pessoa com comportamento 
“suicida” e não de um “suicida” a pessoa é mais 
que um comportamento.

• Falar de bem estar e da promoção da saúde 
mental é prevenção ao suicídio. 

• Há muitas formas de diminuir os fatores de risco 
e aumentar os fatores de proteção.

• Sempre mostre que o suicido pode ser evitado. 
Lembrando que evitar e prevenir são coisas 
diferentes. 

• As vezes um vídeo, uma música ou uma frase 
pode contribuir para que uma pessoa desista. 

• Você pode estimular debates saudáveis que 
pode fazer diferença na vida das pessoas. 



INCLUIR SEMPRE QUE POSSIVEL
• Locais onde a pessoa pode procurar ajuda ou ter mais informações sobre o 

assunto. 

• Locais físicos de ajuda e atendimento psicológico e psiquiátrico como o CAPS
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• Sites confiáveis

• História de Superação

• A existência de ajuda e tratamento disponível

• Sugestão de como procurar ajuda ou comunicar que precisa de ajuda

• A mensagem que o suicídio pode ser prevenido ou evitado



MENSAGENS POSSIVEIS



O AUTO-CUIDADO

• É fundamental que você cuide da sua saúde física e 
emocional.

• Talvez você esteja passando por um momento delicado 
da sua vida e queira dividir com outros. Reflita se já esta 
pronto pra isso e pense em quem você pode contar e 
esteja preparado para um pedido de ajuda ou para 
deletar comentários ofensivos. 

• Você também pode ficar tocado ou emocionado com a 
história de alguém. Lembre-se que você é um ser 
humano que tem sentimentos e que também precisa de 
cuidados e de estar bem pra ajudar o outro. 

• Se você estiver pensando em suicídio. Dê um tempo pra 
você. Converse com um amigo. Peça ajuda profissional. 



Prevenção e Denúncia de Conteúdos 

• Compartilhe  apenas o que for positivo

• Compartilhe apenas o que for verdade

• Denuncie caso perceba que a publicação incentiva o suicídio 
(denucie.org.br) 



INFELIZMENTE 
ACONTECEU 

E AGORA COMO 
AJUDAR A FAMÍLIA?



A DOR 
DO 

LUTO

SE você conhece alguém que perdeu um ente 

• Não busque culpados e não de explicações simplistas sobre o ocorrido

• Lembre-se que as pessoas expressam suas dores de forma diferente então não julgue quem 
não chora.

• Fale dos grupo de apoio e mostre que quem fica também precisa de ajuda incentive a buscar 
terapias direcionadas ao luto.

• Seja sensível  com a dor do outro

Se você perdeu alguém

• Reflita sobre como se sente e se já 

consegue falar sobre o assunto. 

• Respeite seu tempo de luto

• Com o tempo mostre para as 

pessoas como você se sentiu

• Fale sobre seus sentimentos

• Não se sinta culpado 







• Se comunicar e criar amizades durante as interações sociais,

• Rezar para um deus durante cerimônias oficiais e rituais religiosos,

• Para curar enfermos, especialmente durante as danças macabras,

• Expressar sentimentos ao sexo oposto ou à família

• Homens, mulheres e crianças nem sempre praticavam os mesmos estilos de
dança. Na verdade, a dança era acima de tudo um meio de distinguir a
condição social, sexo, idade e país de origem de dançarinos antigos.
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https://www.superprof.com.br/blog/diversidade-para-dancar/


• No Brasil, acredita-se que o primeiro balé foi dirigido por Lacombe e
apresentado em 1813 no Real Teatro de São João, no Rio de Janeiro.

• Só depois de um século que o interesse permanente pelo balé aconteceu,
com a atuação da Companhia de Diaghilev (com Nijinski, Massine, Karsavina
e Lidia Lepokova) no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, seguida da visita da
Companhia de Ana Pavlova.

• A história do Corpo de Baile do Theatro Municipal do Rio de Janeiro começa
em 1927, quando a bailarina Maria Olenewa (1896-1965) fundou a primeira
escola de dança do Brasil, sediada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.
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