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Prezados pais e/ou responsáveis, 

 
 
Este livreto foi construído como parte das atividades da campanha setembro 

amarelo do IFBA campus Jequié, como instrumento informativo para a 

prevenção do suicídio no nosso campus e na sociedade em geral.  

Aqui descrevemos brevemente a dimensão do problema, os fatores mais 

importantes de proteção e de risco por trás dos comportamentos, bem como 

explanamos acerca de importantes informações sobre a identificação do 

possível suicídio e do como lidar com indivíduos em risco nos diversos 

espaços, incluindo o escolar. 

 

Contamos com a sua colaboração nessa importante empreitada! 

 
 

 
 
 
 

Conhecer para prevenir! 

#FalarÉaMelhorOpção 



Por que falar sobre o suicídio no espaço escolar? 

 
 

O suicídio é um fenômeno complexo que tem desafiado inúmeros 

profissionais e toda a sociedade de modo geral através dos séculos. Como 

um sério problema de saúde pública, demanda a nossa atenção, 

especialmente na sua prevenção e controle, o que infelizmente, não são uma 

tarefa fácil.  

Contudo, é importante salientar que apesar dos inúmeros fatores que 

permeiam esse complexo desafio, o aumento da percepção das variáveis que 

o envolvem e a disseminação de informação apropriada são elementos 

essenciais para os programas de prevenção do suicídio, por isso é tão 

importante falar sobre o mesmo nos diversos espaços, em especial os 

formativos.  

No nosso caso, é importante frisar que temos a maioria dos nossos 

estudantes na faixa etária de maior risco de suicídios (que é dos 15 aos 29 

anos), sendo fundamental o desenvolvimento de ações preventivas a fim de 

que diminuir probabilidades de incidências de ideias e comportamentos 

suicidas.  

 

 
 
 
 
 

 

Prevenir o suicídio é prioridade.  

Precisamos do seu apoio!  
 
 

 



Conhecer para prevenir 
 

Alguns dados importantes e alarmantes: 

 
 

 No mundo inteiro, o suicídio está entre as cinco maiores causas de 
morte na faixa etária de 15 a 29 anos.  
 

 Em vários países ele fica como primeira ou segunda causa de morte 

entre meninos e meninas nessa mesma faixa etária (É a segunda no 
Brasil); 

 

 A cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo; 

 

 No Brasil, é registrada uma morte a cada 45 minutos; 

 

 De cada suicídio, de 06 a 10 pessoas são impactadas diretamente; 
 

 O suicídio já mata mais jovens do que o HIV em todo o mundo; 
 

 Numa sala com 30 pessoas, 05 delas já pensaram em suicídio!  

(Fonte: OMS) 

 

Alguns mitos que atrapalham a prevenção: 

 

 “Quem quer se matar não fala, se mata de vez. Isso é só pra chamar 

atenção!”. 

A maioria dos suicidas fala ou dá sinais sobre ideias de morte. A regra 

geral é levar a sério ameaças suicidas. 

 

 “Quem se suicida é fraco e não tem amor no coração”. 

As pessoas (em sua maioria) se matam para tentar acabar com um 

sofrimento intenso, do qual não veem outra saída que não seja a morte. 



Trata-se, quase sempre, de um ato de desespero, condição que reduz 

opções, vínculos com pessoas queridas e esperança no futuro. 

 
 “Depressão é falta de ‘terapia’. Ter a pia cheia de louça!” 

Depressão é uma grave patologia que pode levar a morte. Mas é 

importante lembrar que ela tem prevenção e tratamento.  

 

 “Perguntar a uma pessoa com risco de suicídio pode fazer com que 
o cometa.” 

Questionar sobre ideias suicidas, se feito de modo sensato, fortalece o 

vínculo com a pessoa, que passa a se sentir acolhida por alguém que se 

interessa pela extensão de seu sofrimento. Falar a respeito sem 

julgamentos pode ajudar alguém com potencial suicida. 

 

 “Suicídio é uma decisão individual, já que todos têm livre arbítrio.” 

As pessoas com comportamento suicida estão passando quase que 
invariavelmente, por uma instabilidade mental que altera, de forma 
radical, a sua percepção da realidade e seus vínculos, o que interfere 
em seu livre arbítrio. 

 

Informações sobre pensamentos de morte e ações suicidas: 

 
 

  Pensamentos de morte são anormais? 
 

 
Pensamentos de morte de forma pontual e isolada não é anormal. Eles podem 

fazer parte do processo de desenvolvimento principalmente na passagem da 

infância para a adolescência, à medida que se lida com problemas 

existenciais e se está tentando compreender a vida, a morte e o significado da 



existência. Estudos mostram que mais da metade dos estudantes do ensino 

médio já tiveram pensamentos de suicídio.  

 
 

 Quando os pensamentos de morte expiram cuidados? 
 

 
Pensamentos suicidas se tornam preocupantes quando a realização desses 

pensamentos parece ser a única ou a melhor solução dos problemas 

vivenciados. Nesse caso, passamos a ter um sério risco de tentativa de 

suicídio ou suicídio. 

 
 

 Meninos cometem mais suicídio do que meninas, mas elas tentam 
mais. Por quê? 

 

 
Adolescentes meninos cometem suicídio mais frequentemente que meninas. 

Todavia, a taxa de tentativas de suicídio é duas a três vezes maior entre 

meninas. Isso acontece devido ao fato delas terem mais depressão do que os 

meninos, porém culturalmente são incentivadas a conversar mais sobre os 

seus problemas e procurar ajuda, o que provavelmente contribui para prevenir 

atos fatais. Já os meninos se tornam mais agressivos e são mais vulneráveis 

a agir sob o efeito de álcool e drogas ilícitas, o que provavelmente contribui 

para atos fatais. 

 

 

Importantes fatores de proteção: 

 

Alguns fatores importantes favorecem a proteção contra o comportamento 
suicida. Os principais deles são: 
 

 Bom relacionamento com familiares e pessoas próximas; 

 

 Confiança em si mesmo, em suas conquistas e sua situação atual; 
 



 Capacidade de procurar ajuda quando surgem dificuldades; 

 

 Estar aberto ao conhecimento em si e aos conselhos e as soluções de 

outras pessoas mais experientes; 
 

 Boa integração social, como participação em esportes, igrejas, clubes ou 

outras atividades de relacionamento grupal; 
 

 Conseguir expressar os sentimentos e falar sobre eles. 
 

 

Principais Fatores e Situações de Risco: 

 
É importante compreender que o comportamento suicida se relaciona com 
certas situações particulares. Ele é, por exemplo, mais comum em 
determinadas famílias do que em outras, por fatores ambientais e genéticos. 

Eles variam entre continentes e países, dependendo de fatores culturais, 
políticos e econômicos que diferem mesmo em países vizinhos ou dentro do 
próprio país. 

 
Assim, alguns fatores de risco estão relacionados a seguir, a partir dessas 
variáveis, a saber: 

 

 Eventos adversos e/ou traumáticos na infância e/ou adolescência 
(ter sofrido maus tratos, violências, falta de apoio, abuso de substâncias 
lícitas ou ilícitas, etc.). 
 

 Fatores culturais e sócio-demográficos (como dificuldades 
financeiras e/ou educacional, e desemprego na família, etc.). 
 

 Padrão familiar (Padrões familiares destrutivos e/ou sem espaço para o 

diálogo, muito rígido, muito isolado, etc.). 
 

 Estilo de personalidade e cognitivo (humor instável, pouca habilidade 

em resolver problemas, entre outros.). 
 

 Transtornos Psíquicos (depressão, transtornos de ansiedade, 

uso/abuso de drogas, etc.). 
 



 Prévias de tentativas de suicídio. (indivíduos que já tentaram suicídio 

tem de cinco a seis vezes mais chances de tentar novamente). 
 

 

Identificação de estudantes com risco de suicídio: 

 
 

É preciso estar atento a mudanças repentinas do estudante que afetem o seu 
desempenho, a capacidade de prestar atenção ou o comportamento, tais 
como: 
 

 Isolamento; 
 

 Diminuição da preocupação consigo mesmo e com o outro; 
 

 Falta de interesse nas atividades habituais; 

 

 Declínio geral nas notas; 

 

 Diminuição significativa no esforço/interesse; 
 

 Má conduta na sala de aula; 
 

 Euforia na fala e no comportamento (ex. alegria excessiva sem razão 
aparente) 
 

 Faltas não explicadas e/ou repetidas; 

 

 Consumo excessivo de drogas lícitas ou ilícitas, como cigarros (tabaco) 

ou de bebida alcoólica, ou abuso de drogas (incluindo maconha); 
 

 Envolvimento direto ou indireto em Incidentes violentos. 
 
 

Algumas falas como as descritas a seguir também podem ser indicativas de 

ideias suicidas e não devem ser subestimadas, pois podem configurar um 

pedido de socorro: 

 

 Cansei da vida; 



 

 Não aguento mais viver; 

 

 Quero sumir; 

 

 Quero morrer; 

 

 Eu sou um peso para as pessoas; 
 

 Eu não deveria ter nascido; 
 

 Os outros serão mais felizes sem mim. 
 
 
ATENÇÃO: Se algum desses sinais for identificado, a escola deve ser alertada e medidas 
devem ser tomadas para se obter uma avaliação global do estudante! 

 
 

Manejo de estudantes com riscos de suicídio: 

 
 

Reconhecer uma pessoa em sofrimento não é tão complexo quanto saber 

como reagir e como responder frente às demandas dela. De antemão, não há 

uma receita pronta, mas o respeito e a sensibilidade para com a dor alheia 

são essenciais para colaborar com ela. 

De modo geral, o reconhecimento e o manejo de uma crise suicida em 

estudantes pode desencadear conflitos/angústias entre os familiares, já que 

eles, na maioria das vezes, têm pouco ou nenhum treinamento específico 

para lidar com a situação. Nesses casos, o ideal é encaminhar para o serviço 

de psicologia, eles saberão a melhor forma de conduzir a situação. 

Ainda assim, é importante informar que a colaboração pode vir de algumas 

atitudes naquela que será importante aliada na prevenção de ideias suicidas: 

a autoestima positiva desses sujeitos, como por exemplo: 

 



 Acentuar experiências positivas de vida que contribuirão para a 

identificação e que poderão aumentar as chances de autoconfiança num 
futuro melhor; 
 

 Respeitar o tempo do estudante sem pressões exageradas e invasivas; 

 

 Não diminuir a importância de determinados sofrimentos que eles 

estejam sentindo; 
 

 Evitar julgamentos e rótulos; 

 

 Incentivar a autonomia, orientando o caminho diante dos obstáculos 

sem minimizar os esforços para chegar até ali; 
 

 Evitar expor as fragilidades do estudante diante dos colegas e dos 
demais familiares; 
 

 Falar sobre o futuro e metas, mas acolher e valorizar o presente; 

 

 Abordar o assunto com o estudante com acolhimento e sensibilidade ao 
invés de julgar e rotular. 
 

 Estabelecer a comunicação com confiança e caso o estudante tenha 

conversado com você a respeito da situação, pergunte como pode 
ajudar e o encaminhe para o serviço de psicologia. 

 
 
 

  



Para finalizar, é importante lembrar que: 

 
 

 O suicídio é uma das poucas causas de morte evitáveis. 

 
 

 A melhor abordagem para a prevenção do suicídio se dá a partir da 

escuta, do diálogo e do acolhimento. 

 
 

 
Não negligencie um pedido de ajuda! 

 
 
 
 
 
 

 

#SetembroAmarelo 
 
 

 
 

Diga não ao suicídio! 


