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APRESENTAÇÃO

A partir da década de 1990, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
passou a considerar o suicídio como um problema de saúde pública e incentivou a
criação de planos nacionais para a sua prevenção. A OMS recomenda que, para
as ações de prevenção serem efetivas, elas devem ser abrangentes e
multissetoriais, contemplando as seguintes diretrizes:



Conscientização da população;



Divulgação responsável pela mídia;



Redução do acesso a meios letais;



Programas em escolas;



Detecção e tratamento da depressão e de outros transtornos mentais

No Brasil, até aproximadamente o ano 2000, o suicídio não era visto como
um problema de saúde pública, ofuscado por doenças endêmicas ou por outras
causas de morte violenta. A partir dos anos 2000, a discussão sobre a natureza e
a prevenção da violência, trouxe à tona o problema do suicídio. Houve um número
crescente de livros, pesquisas e eventos científicos relacionados ao assunto.
Dados sobre o suicídio passaram a ser divulgados pela grande imprensa, em
reportagens abrangentes e ponderadas. Além do impacto emocional do suicídio,
passou-se a discutir a magnitude dos índices e a frequente associação do ato
suicida com os transtornos mentais. Junto, cresceu a conscientização a respeito
da necessidade de melhorar a qualidade do atendimento emergencial das
tentativas de suicídio e, de modo mais amplo, dos serviços de saúde mental do
país.
No final de 2005, o Ministério da Saúde convocou um grupo de trabalho
com a finalidade de elaborar um plano nacional de prevenção do suicídio. Em 14
de agosto de 2006, a Portaria nº 1876/2006 institui as Diretrizes Nacionais para
Prevenção do Suicídio, recomendando várias estratégias de prevenção, entre
elas:

-

Difusão e sensibilização da população da população a respeito do
suicídio ser um problema de saúde pública;
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-

Estudos dos fatores determinantes e condicionantes do suicídio;

-

Organização da rede de atenção e intervenções nos casos de
tentativas de suicídios;

-

Coleta e análise de dados visando à disseminação de informações
e a qualificação da gestão;

-

Educação permanente dos profissionais da Saúde em prevenção
de suicídio, especialmente na Atenção Básica.

Atualmente, podemos afirmar que se fortaleceu no país a percepção de que
o suicídio, dentro de sua complexidade, também figura um problema de saúde
pública. Há maior conscientização da população, bem como dos profissionais e
gestores da saúde e educação em relação à necessidade de estratégias mais
efetivas para a prevenção da violência, incluindo-se, nesse esforço, a prevenção
do suicídio.
A publicação das políticas públicas de prevenção de suicídio com apoio e
incentivo financeiro da OMS e centros universitários e de pesquisa têm sido o
começo de uma longa jornada de conscientização e de ações integradas e
efetivas de prevenção. Portanto, faz-se necessário transformar diretrizes políticas
em ações mais efetivas, embasadas cientificamente, que poderão orientar novas
políticas de prevenção aliadas a estratégias educacionais e assistenciais. Isso se
constitui em um desejado círculo virtuoso entre política, assistência e pesquisa,
que não é algo simples de ser alcançado.
Logo a seguir, serão elencadas algumas ações públicas e de associações
profissionais e instituições de ensino que trabalham de forma efetiva com a
temática de conscientização, prevenção e posvenção de suicídio. Algumas ações
institucionais e políticas têm desenvolvido parcerias efetivas e com resultados
eficazes no sentido de promover o conhecimento a respeito da temática do
suicídio e ampliando práticas assistenciais e educacionais mais significativas e
resolutivas.
O Setembro Amarelo, nesse ínterim, figura-se como uma campanha
brasileira de conscientização da população a respeito da prevenção do suicídio.
As ações realizadas no mês de Setembro têm o objetivo de alertar a sociedade a
respeito da realidade dessa temática e a respeito do cuidado em saúde mental de
modo integral. A campanha foi iniciada no Brasil pelo CVV (Centro de Valorização
da Vida), CFM (Conselho Federal de Medicina)e ABP (Associação Brasileira de
5

Psiquiatria) sendo que as primeiras atividades do Setembro Amarelo foram
realizadas em 2015 no município de Brasília/DF.
No Brasil, diversas Associações desenvolveram ações de conscientização e
prevenção de suicídio. Em 2017, a ABP e o CFM criaram as diretrizes para
participação e divulgação do Setembro Amarelo. O documento serve para orientar
toda a sociedade sobre a participação na campanha com o objetivo de diminuir o
estigma e auxiliar na prevenção ao suicídio. O Conselho Federal de Psicologia
(CFP) vem organizando debates com a temática sobre prevenção de suicídio com
o objetivo de informar e capacitar profissionais da saúde mental há anos,
publicando em 2013 ”O Suicídio e os desafios para a psicologia”.
No Brasil, foi criada em 13 de Junho de 2015, a ABEPS (Associação
Brasileira de Estudos e Prevenção de Suicídio) em Belo Horizonte, durante o
Simpósio Latino-Americano de Prevenção de Suicídio, com a tarefa principal de
tornar real a associação (composta por diretoria executiva, conselho fiscal e
quadro de associados). Posteriormente, foi realizada a elaboração do estatuto,
criação do site (abeps.org.br) e a página do Facebook, com diversas informações
sobre prevenção e posvenção do suicídio, sendo importante material de consulta,
inclusive, para informar onde buscar ajuda (faleconosco@abeps.org.br). A ABEPS
realiza Congressos Brasileiros com a Temática de Prevenção de Suicídio e apoia
atividades científicas e de prevenção relacionadas ao Suicídio.
O CVV (Centro de Valorização a Vida) é uma associação civil sem fins
lucrativos, filantrópica, reconhecida como de Utilidade Pública Federal, desde
1973. Foi fundado em São Paulo, em 1962, e presta serviço voluntário e gratuito
de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e
precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. A Instituição é associada ao
Befrienders Worldwide, que congrega entidades congêneres de todo mundo, e
participou da força tarefa que elaborou a Política Nacional de Prevenção do
Suicídio, do Ministério da Saúde, com quem mantêm desde 2015, um termo de
cooperação para a implantação de uma linha gratuita nacional de prevenção do
suicídio. Os contatos com o CVV são feitos em todos os estados do Brasil desde
junho de 2018, pelos telefones 188 (24 horas e sem custo de ligação),
pessoalmente (nos 110 postos de atendimento) ou pelo site www.cvv.org.br, por
chat e email. Nestes canais, são realizados mais de 2 milhões de atendimentos
anuais, por aproximadamente 2400 voluntários capacitados (curso gratuito
presencial ou online de preparação de voluntários), localizados em 19 estados
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mais o Distrito Federal. Além dos atendimentos, o CVV desenvolve, em todo o
país, outras atividades relacionadas a apoio emocional, com ações abertas a
comunidade que estimulam o autoconhecimento e melhor convivência em grupo e
consigo mesmo.
Em agosto de 2013, foi criado o Instituto Vita Alere (vitaalere.com.br) de
Prevenção e Posvenção do Suicídio pela psicóloga, doutora e pesquisadora Karen
Scavacini a partir dos estudos de prevenção e posvenção durante o Mestrado
realizado na Suécia em 2008, que resultou no Primeiro Trabalho de Posvenção no
Brasil (Scavacini, 2011) e, por meio do qual, o termo foi inserido no Brasil. O
instituto Vita Alere tem como missão criar um núcleo de atendimentos, pesquisa,
ensino, extensão, informações e divulgações sobre Suicídio, Prevenção e
Posvenção, bem como ações de conscientização, educação, pesquisa, apoio e
tratamento. O Instituto é associado ao International Association for Suicide
Prevention e conta com uma equipe de profissionais, mestres e doutores na área,
além de inúmeros colaboradores e parceiros espalhados pelo Brasil.
No contexto do Setembro Amarelo, mês de Prevenção do Suicídio, o
Ministério da Saúde apresenta a Agenda de Ações Estratégicas para a promoção
da saúde, vigilância e prevenção do suicídio no Brasil, que estabelece um rol de
ações relacionadas à qualificação da vigilância e ao fortalecimento das ações de
promoção da saúde, prevenção do suicídio e atenção às vítimas de tentativas e
suicídio e seus familiares.

O Ministério da Saúde vem estabelecendo ações

vinculadas a OMS (Plano de Ação em Saúde Mental da OMS 2013-2020) com o
objetivo de reduzir em 10% a taxa de suicídio até 2020 e realizar um
acompanhamento do número anual de mortes por suicídio, bem como
desenvolvimento de programas de prevenção do suicídio. A Campanha das Ações
do Setembro Amarelo do Ministério da Saúde (Ministério da Saúde, Agenda de
Ações Estratégicas para a Vigilância e Prevenção do Suicídio e Promoção da
Saúde no Brasil: 2017 a 2020) desenvolveu algumas ações específicas:
 Agenda de Ações Estratégicas para a Vigilância e prevenção do suicídio e
promoção da saúde no Brasil 2017-2020;
 Ampliação do Acordo de Cooperação Técnica com o CVV;
 Boletim Epidemiológico;
 Materiais para jornalistas, profissionais da saúde e população;
 Identificação de locais públicos com luz amarela;
7

 Discussão permanente de Grupos de Trabalho envolvendo as secretarias
de Vigilância, Atenção e Indígena.

Em 2019, o Ministério da Saúde criou o Plano Nacional de Prevenção do
Suicídio que têm como objetivo ampliar e fortalecer as ações de promoção da
saúde, vigilância, prevenção e atenção integral relacionadas ao suicídio com o
objetivo de redução de tentativas e mortes por suicídio. Em 26/04/2019, foi
sancionada a Lei 13.819 que institui a Política Nacional de Prevenção da
Automutilação e do Suicídio, como estratégia permanente do Poder Público para a
prevenção desses eventos e para o tratamento dos condicionantes a ele
associados.
Mundialmente, o IASP – Associação Internacional para Prevenção do
Suicídio, estimula a divulgação da causa vinculada ao dia 10 do mesmo mês no
qual se fortalece a ação com o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.Nesse
ínterim, compreendendo a valorização da vida como o elemento principal das
ações que envolvem essa temática, a Prefeitura Municipal de Indaiatuba, através
da Secretaria Municipal de Saúde e da Comissão Municipal de Saúde Mental vem,
desde 2018, elaborando ações ampliadas que trabalhem aspectos importantes da
agenda estratégica de prevenção de suicídio, com intervenções que envolvem
desde o público aos profissionais que atuam diretamente nos equipamentos de
assistência à população. Em 2019, com o apoio de colaboradores da Faculdade
Anhanguera de Indaiatuba edo Centro Universitário Max Planck, a Comissão
Municipal de Saúde Mental através do Grupo de Trabalho específico para pensar
ações do Setembro Amarelo, organizou uma série de ações de orientação à
população e capacitação da rede assistencial para o Setembro Amarelo de 2019.
Essa cartilha apresenta orientações queelenca como fundamental ação o
aprimoramento da rede assistencial básica de serviços, em especial a rede
educacional, na avaliação e condução de situações que envolvam o risco de
suicídio. O Grupo de Trabalho para Ações do Setembro Amarelo de Indaiatuba/SP
deseja que esse material possa ser instrumento de avaliação, reflexão e
intervenções mais produtivas e que os encontros para discutir esse material
possam ser momentos ricos de troca de experiências, vivência, aprendizagem e
aprimoramento.
Bom trabalho a todos!
Grupo de trabalho para ações do Setembro Amarelo
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SEÇÃO I
MAGNITUDE DOS COMPORTAMENTOS SUICIDAS

A mortalidade por suicídio tem aumentado progressivamente, em números
absolutos, embora as variações das taxas de suicídio aumentem ou diminuam,
conforme a região geográfica. Atualmente, registram-se mais de 870.000 óbitos
por suicídio em todo o mundo por ano, o que representa 49% de todas as mortes
por causas externas. Infelizmente, não há registros mundiais equivalentes para as
tentativas de suicídio, entretanto, estudos mostram que as taxas de tentativas de
suicídio podem ser de 10 a 40 vezes mais elevadas que as taxas de suicídio. No
geral, o suicídio predomina em homens, numa proporção aproximada de 3:1. Já a
tentativa de suicídio é observada numa relação inversa. Observa-se, no entanto,
que essas diferenças vêm diminuindo. No Brasil, em termos de faixa etária, a taxa
de suicídio tem aumentado progressivamente, 21% em um intervalo de 20 anos.
As taxas aumentaram com a idade, principalmente para o sexo masculino. A
proporção de homens que se suicidaram vem sendo maior que a das mulheres,
em todas as faixas etárias. Considerando-se as taxas totais, os homens brasileiros
se suicidaram de duas a quatro vezes mais que as mulheres. Segundo a faixa
etária, as pessoas com mais de 65 anos constituem o estrato com as maiores
taxas de suicídio. O efeito da idade é uma tendência crescente a partir da faixa
dos 45-54 anos, aumentando rapidamente até o estrato dos indivíduos com mais
de 75 anos. O suicídio de indivíduos entre 5-14 anos é uma condição pouco
frequente; entretanto, houve um aumento de 10 vezes na faixa etária de 15-24
anos nos últimos anos (Bertolote, Mello-Santos, Botega, 2010).
Segundo dados da OPAS/OMS de 2018, o suicídio é a segunda principal
causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. Cada suicídio é uma
tragédia que afeta famílias, comunidades e países inteiros e tem efeitos
duradouros sobre as pessoas deixadas para trás.
Trata-se de um grave problema de saúde pública; no entanto, os suicídios
podem ser evitados em tempo oportuno, com base em evidências e com
intervenções de baixo custo. Para uma efetiva prevenção, as respostas nacionais
necessitam de uma ampla estratégia multisetorial.
Os dados a seguir foram extraídos da cartilha do Ministério da Saúde sobre
a Agenda Estratégica de Prevenção do Suicídio de 2017.
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DADOS MUNICIPAIS (PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019)

A seguir serão apresentados dados referentes às tentativas de suicídio e
suicídio relativos ao primeiro semestre de 2019 do município de Indaiatuba. É
importante enfatizar que as informações obtidas através dos dados aqui expostos
podem não traduzir integralmente o cenário real, uma vez que a subnotificação é
realidade presente nos serviços assistenciais. Desta maneira, é fundamental o
trabalho dos profissionais de toda a rede assistencial no que concerne ao
encaminhamento aos serviços de saúde, ao acompanhamento e monitoramento
dos casos, a fim de criar uma rede de cuidados, ampliar as possibilidades de
intervenção e produzir dados mais fidedignos à realidade que permitam ações
futuras em políticas públicas melhor planejadas, direcionadas e efetivas
Segundo a OPAS/OMS (2018),em todo o mundo, a disponibilidade e a
qualidade dos dados sobre suicídio e tentativas de suicídio são baixas. Apenas 60
Estados-Membros possuem registros vitais de boa qualidade que podem ser
usados diretamente para estimar taxas de suicídio. Esse problema de dados sobre
mortalidade de baixa qualidade não é exclusivo ao suicídio, mas dada a
sensibilidade do assunto – e a ilegalidade do comportamento sucedida em alguns
países – é provável que a subnotificação e a má classificação sejam maiores
problemas para o suicídio do que para a maioria das outras causas de morte. Até
em países com bons registros de mortalidade, considera-se que grande parte dos
casos de suicídio pode estar sendo notificada como outra causa mortis, como, por
exemplo, acidente ou outra (OPS, 2014; OPAS/OMS, 2018).
A melhoria na vigilância e monitoramento do suicídio e das tentativas de
suicídio é necessária para efetivas estratégias de prevenção. Diferenças entre os
países nos padrões de suicídio e as mudanças nas taxas, características e
métodos destacam a necessidade de cada país melhorar a abrangência, a
qualidade e a resposta precoce de suas taxas relacionadas ao suicídio. Isso inclui
o registro vital do suicídio, registros hospitalares de tentativas de suicídio e
inquéritos nacionalmente representativos que coletem informações das tentativas
de suicídio auto relatadas (OPAS/OMS, 2018).
Descrita essa introdução, apresentam-se os dados obtidos pela Vigilância
Epidemiológica de Indaiatuba, de janeiro a junho de 2019.Nos seis primeiros
meses de 2019 foram registrados 44 casos de tentativas de suicídio. A maioria
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adulta, do sexo feminino e,
e principalmente, da região sul de Indaiatuba como
mostram os gráficos a seguir:
seguir

Dentro da faixa etária menor de 18 anos, observa-se
observa se que mantém a
prevalência do sexo feminino em relação às tentativas de suicídio, se comparadas
com o sexo masculino da mesma faixa etária:
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No que diz respeito à prevalência mensal, observa-se
observa se que os meses de
fevereiro e maio
aio foram os que tiveram maior prevalência de tentativas de suicídio,
se comparados aos demais meses do primeiro semestre de 2019, sendo que
junho e julho
ulho foram meses de menor
menor prevalência. A prevalência de suicídio no
mesmo período é maior no mês de março:
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Através de levantamento dos dados referentes aos mecanismos de ação de
todos os casos de tentativas de suicídio no primeiro semestre de 2019 no
município de Indaiatuba, dentre eles, há a prevalência de 75% por intoxicação
exógena e 25% por outros meios. Observa-se
Ob
se que, das 37 tentativas de suicídio
na faixa etária maior de 18 anos, 27 casos foram por intoxicação exógena. O que
diz respeito à faixa etária menor de 18 anos, das 7 tentativas de suicídio que
representam o total de casos, 6 casos foram constatados
constatados pelo mesmo mecanismo
de ação.

18

Os dados apontam para uma realidade bem próxima à realidade mundial
em que há uma prevalência de tentativas de suicídio no gênero feminino, tendo
como principal mecanismo à ação a intoxicação exógena. A prevalência aponta o
foco do cuidado. Alarmante apresenta-se
apresenta se a realidade de que entre os
adolescentes com comportamento de risco suicida, a prevalência de meninas
também é alta se comparada a de meninos. Esses dados, ainda que
subnotificados, apresentam direções
direções congruentes à realidade nacional e mundial.
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SEÇÃO II
A TEMÁTICA DO SUICIDIO ENTRE OS ADOLESCENTES

É sabido que a adolescência é um período transitório de vida em que há
vivências de transformações físicas, psíquicas e sociais na vida do indivíduo.
Essas experiências podem ser mais ou menos trabalhosas para o adolescente
dependendo

de

suas

características

individuais,

subjetivas,

genéticas,

dependendo do suporte social e familiar que possui e das características do
ambiente e sociedade que o compõe enquanto sujeito.
A articulação de todos esses fatores é o que gerará o tom do modo de estar
na vida em sociedade, do modo de se relacionar com as pessoas, do modo de
resolver conflitos, impasses, etc. O comportamento suicida ou o comportamento
autolesivo podem ser uma das consequências a essas vivências.
A influência dos pares, nesse período, possui papel fundamental na
constituição de ser no mundo do adolescente. Trata-se de um período, em geral,
de intensa sociabilidade, visto que os grupos de amigos tendem a ser
significativamente maiores e mais valorizados do que na infância. Ao mesmo
tempo, a adolescência é descrita pelos jovens como uma fase de intensa solidão.
As amizades, geralmente, são intensas e, por vezes, conflituosas, pois todos
estão vivenciando momentos de rápidas transformações (Pereira, 2005).
COMPORTAMENTO AUTOLESIVO ENTRE ADOLESCENTES

Ao longo dos anos, tem-se observado um crescente aumento de relatos da
comunidade sobre o comportamento de automutilação entre os adolescentes.
Embora o comportamento autolesivo gere, por vezes, uma associação automática
ao comportamento suicida, nem sempre ele se apresenta como tal, mediante as
causas atribuídas pelos próprios adolescentes.
A autolesão representa qualquer comportamento intencional envolvendo
agressão direta ao corpo, sem intenção consciente de suicídio, não aceita
socialmente em meio a sua própria cultura e nem para exibição (Giusti, 2013). Os
comportamentos autolesivos mais comuns são cortes superficiais na pele,
arranhões, mordidas, queimaduras, bater partes do corpo contra a parede e enfiar
objetos pontiagudos no corpo (Cedaro e Nascimento, 2013).
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Ainda que, por vezes, não se trate de um comportamento suicida, o
comportamento de automutilação carece de cuidado, visto o impacto que esse tipo
de comportamento tem na vida do indivíduo e de todos que fazem parte de seu
círculo social. Os comportamentos autolesivos podem se apresentar como lesões
leves, como arranhar a pele com as unhas ou se queimar com pontas de cigarros;
passando por formas moderadas, como cortes superficiais nos braços ou atingir
formas mais graves como a autoenucleação dos olhos e a autocastração. Outras
formas graves de automutilação encontradas são a introdução de corpos
estranhos no organismo, como agulhas e a amputação dos lobos das orelhas.
Nock e Prinstein (2004) propuseram um modelo de avaliação considerando
duas

dimensões

dicotômicas:

a

dimensão

intrapessoal,

reforçando

automaticamente o comportamento de autolesão, e a dimensão social, em que o
reforço é ocasionado na tentativa de alterar o ambiente. Essas duas dimensões
são subdivididas de acordo com a recompensa em positiva (obtenção de algo) e
negativa (escapar de uma demanda da qual se quer esquivar).Assim, as funções
da

autolesão

se

apresentam como:
reforço automático
negativo

(remover

sentimentos
aliviar

ruins,

estresse,

tensão etc.); reforço
automático positivo
(gerar

sensação

agradável); reforço
social positivo (ser
aceito num grupo,
chamar
etc.);

atenção
e

social
(escapar

reforço
negativo
das

responsabilidades
ou compromissos).
Fonseca (2018) ao realizar uma pesquisa com adolescentes de 10 a 14 anos que
praticaram autolesão listou os motivos ligados ao comportamento. O quadro ao
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lado, extraído de sua pesquisa, apresenta os vários motivos relatados pelos
adolescentes
Vários são os fatores de riscos, como, características da personalidade,
transtornos psiquiátricos, problemas sociais, problemas familiares, uso de
substâncias psicoativas, etc. (Cedaro e Nascimento, 2013). Apesar de
funcionalmente não ser acompanhada da intenção de autoextermínio, a autolesão
merece atenção e por vezes aparece como um fato preditor para o
comportamento suicida. Considera-se que o monitoramento da autolesão ajuda a
identificar aspectos de comportamentos que são relevantes para a prevenção do
suicídio (Toro et al, 2013).

COMPORTAMENTO SUICIDA ENTRE ADOLESCENTES

O comportamento suicida pode ser definido como a preocupação, desejo ou
ato que busca, intencionalmente, causar dano a si mesmo. Abarcam neste
quesito, as ideias e desejos suicidas (ideação suicida), os comportamentos (ou
condutas) suicidas sem resultado de morte e/ou os suicídios.
A adolescência é tida como um período de vulnerabilidade para a
ocorrência de comportamentos suicidas uma vez que se considera a adolescência
como fase em que o indivíduo vivencia crises profundas, mediante as
transformações, tanto físicas quanto psicológicas e culturais. Estimativas sugerem
que, entre 2% e 12% da população jovem já apresentou comportamentos suicidas,
o que merece considerável atenção em termos mundiais (Schlosser, Rosa e More,
2014).
A principal correlação para o suicídio na adolescência se apresenta
mediante ideação ou intento suicida prévio, associando-se a fatores de risco, tais
como Transtornos do Humor (Depressão Maior e Transtorno Afetivo Bipolar),
devido, em grande parte, a dificuldades no enfrentamento de frustrações,
disfunção familiar, traumas como abuso sexual, maus tratos, bem como a não
satisfação das necessidades básicas. Ademais, o uso de substâncias psicoativas,
perda de alguém próximo por suicídio, acesso a armas de fogo, ser vítima de
algum tipo de violência, transtornos psiquiátricos, questões socioeconômicas,
problemas de interação social, abuso físico e/ou sexual, eventos estressantes,
mudanças constantes de domicílio, falta de suporte social, conflitos intrafamiliares,
transtornos alimentares e alterações neuropsicológicas também são apresentados
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como fatores potencialmente de risco na infância e adolescência (Botega, 2014,
2015).
A depressão tem sido apontada como o principal fator associado ao
comportamento suicida. Estima-se que mais de 50% dos adolescentes que se
suicidaram eram acometidos de depressão maior e, destes, 25% cometeram
alguma tentativa prévia de suicídio, com 15% de indivíduos consumando o ato. No
que tange às variáveis ambientais, as adversidades e conflitos familiares se
apresentam como principal risco de suicídio. Entre as variáveis emocionais,
aponta-se a repressão emocional, tristeza, necessidade de afeto, busca por
valorização, baixa autoestima, sentimentos de culpa e inferioridade, timidez,
violência

e

restrição

social

como

fatores

potencialmente

de

risco

a

comportamentos suicidas (Schlosser, Rosa e More, 2014).
Os autores também apontam estudos em que são mencionadas as
diferenças de comportamento suicida entre adolescentes com faixa etária maior e
menor de 15 anos, sendo que indivíduos com idade inferior a 15 anos costumam
ter seu comportamento suicida atrelado a decisões impulsivas e influências de
características familiares, enquanto os casos dos maiores de 15 anos tendem a
estar ligados à presença de transtornos mentais e ao consumo de substâncias
psicoativas.
Importa salientar que os fatores de proteção e acolhimento das demandas
dos adolescentes são fundamentais para prevenir comportamento suicida visto
que cuidarão dos aspectos da saúde mental dos adolescentes, proporcionando
outras estratégias para enfrentar o sofrimento cotidiano e as mazelas da vida. Em
estudo realizado com adolescentes sobre a percepção deles sobre os fatores de
risco e proteção ao suicídio e o relato de suas vivências sobre o tema, identificouse a questão de espaços de escuta qualificada como um fator de proteção
percebido pela maioria dos jovens. Para os autores, possuir uma boa rede de
apoio em que o jovem se sinta seguro para falar sobre as suas dificuldades
cotidianas e sentimentos, facilita a sua superação e serve como fator de proteção
a consequências relacionadas ao suicídio (Benincasa; Rezende, 2006).
Sentimentos de bem-estar, autoestima elevada, capacidade para buscar
ajuda em situações necessárias, abertura à novas experiências, flexibilidade
emocional e confiança em si mesmo são importantes aspectos que atuam como
proteção no que tange ao risco de comportamento suicida. Assim, importa frisar
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que tais implicações derivam de questões mais amplas como: rede social sólida,
relação familiar e integração.

SEÇÃO III
ACOLHIMENTO INICIAL E PRIMEIROS CUIDADOS
A avaliação global do indivíduo é de fundamental importância para
identificação de sinais de risco de suicídio e para a condução correta da situação.
A tentativa de suicídio possui as mesmas características fenomenológicas do
suicídio, diferindo apenas quanto ao desfecho, que não é fatal; desse modo, é
necessário diferenciá-la de outros comportamentos autodestrutivos, nos quais não
existe uma intenção de colocar fim à vida, embora elementos exteriores possam
ser comuns a ambos. Deve-se destacar que um comportamento não é,
necessariamente, uma doença; assim, os comportamentos suicidas não são
uma doença, ainda que na maioria estejam associados a diversos transtornos
mentais, dentre os quais os transtornos do humor (particularmente, a depressão),
os transtornos por uso de substâncias (especialmente, a dependência de álcool),
as

esquizofrenias

e

os

transtornos

de

personalidade

são

os

mais

frequentes.(Bertolote, Mello-Santos, Botega, 2010).
Determinadas doenças físicas apresentam também significativa associação
com os comportamentos suicidas, como a síndrome de dor crônica, doenças
neurológicas (como a epilepsia, lesões neurológicas medulares e centrais e
sequelas

de

acidentes

vasculares

cerebrais),

infecção

pelo

Vírus

da

Imunodeficiência Humana (HIV), a síndrome da imunodeficiência adquirida e
certas neoplasias. Assim, todos esses transtornos e doenças representam um
risco potencial para os comportamentos suicidas, entretanto, deve-se ressaltar
que uma doença clínica grave, por si só, não é potencialmente suicida. A exemplo
do que se observa nos dados da população geral, a maioria dos suicídios dá-se
em pessoas que, além de sofrerem de uma doença clínica, encontram-se sob
influência de transtornos psiquiátricos e outros sintomas, como depressão e
agitação, esta última frequentemente em decorrência de estados confusionais
(delirium). Histórico de tentativa de suicídio anterior é outro fator que aumenta
bastante o risco de suicídio (Bertolote, Mello-Santos, Botega, 2010).
Embora a relação entre distúrbios suicidas e mentais (em particular,
depressão e abuso de álcool) esteja bem estabelecida em países de alta renda,
vários suicídios ocorrem de forma impulsiva em momento de crise, com um
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colapso na capacidade de lidar com os estresses da vida – tais como problemas
financeiros,

términos

de

relacionamento

ou

dores

crônicas

e

doenças

(OPAS/OMS, 2018).
Além disso, o enfrentamento de conflitos, desastres, violência, abusos ou
perdas e um senso de isolamento estão fortemente associados com o
comportamento suicida. As taxas de suicídio também são elevadas em grupos
vulneráveis que sofrem discriminação, como refugiados e migrantes; indígenas;
lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais (LGBTI); e pessoas
privadas de liberdade. De longe, o fator de risco mais relevante para o suicídio é a
tentativa anterior (OPAS/OMS, 2018).
O quadro a seguir mostra os principais sinais e sintomas de alerta para o
comportamento suicida a serem identificados que serão retomados mais
detalhadamente no capítulo de orientação aos profissionais da Educação:

Fonte: GUIA INTERSETORIAL DE PREVENÇÃO DO COMPORTAMENTO SUICIDA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 2019

No geral, as principais funções de todos os profissionais em relação ao
comportamento suicida são: identificar o risco, proteger o indivíduo, ajudá-lo a
acessar o tratamento e monitorar o cuidado.
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Importa salientar que as ações necessitam ter como foco um Sujeito que
se encontra em risco e apresenta necessidade que precisam ser acolhidas de
imediato.
O Acolhimento trata-se da escuta atenta às falas de quem sofre, escuta às
suas necessidades, escuta sem preconceitos, sem desespero, com o objetivo de
estabelecer um vínculo de confiança, uma empatia às dores do sujeito, tornando
possível poder se oferecer como um agente de cuidado que o auxiliará a buscar
ajuda e tratamento. A escuta e o acolhimento são momentos fundamentais para
esclarecer uma direção de cuidado.
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Fonte: GUIA INTERSETORIAL DE PREVENÇÃO DO COMPORTAMENTO SUICIDA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 2019

Nesse momento do Acolhimento, poderemos identificar vários aspectos de
risco e de proteção do sujeito. Os fatores de risco e proteção são elementos da
vida da pessoa que funcionam como uma balança. A identificação deles é
fundamental, pois nos direcionaà atenção e cuidado com o sujeito que estamos
acolhendo. Quanto mais elementos de risco na vida do sujeito, mais em risco de
agravo em saúde mental ele se encontrará e quanto mais elementos de proteção
o sujeito tiver em sua vida, mais protegido desses riscos de adoecimento em
saúde mental ele estará.
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Um outro ponto essencial é conversar com o indivíduo sobre a importância
de fazer contato com algum familiar/vínculo do indivíduo esclarecendo a
necessidade de fazê-lo por proteção e garantia de cuidado. Ao conversar sobre os
fatores de risco e proteção, provavelmente será possível identificar pessoas da
confiança do sujeito que podem auxiliá-lo nos momentos de angústia e ajudá-lo a
acessar os serviços de saúde para o tratamento.
Importa salientar que, muitas vezes, o vínculo mais próximo e de mais
confiança do sujeito seja a escola, o professor, o diretor, coordenador pedagógico,
o pastor da igreja, vizinho, etc. Esse momento da identificação é fundamental para
que esse “escolhido” seja o agente facilitador do cuidado do sujeito, que irá ajudálo a acessar os serviços de saúde e monitorar junto com esses serviços o cuidado
integral até que o indivíduo saia do risco.
A articulação com os serviços de saúde é outro elemento essencial em
todo esse processo de acolhimento. É nesse momento que o indivíduo entra em
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avaliação e tratamento. A continuidade de articulação com os equipamentos de
saúde do início do acesso até o cuidado em saúde e a saída do risco é
fundamental visto que esses cuidados continuarão sendo ofertados de outros
modos no ambiente escolar, no ambiente familiar e em todos os espaços de
circulação do adolescente.
A

seguir,

encontra-se uma estratificação

do risco e com

quais

equipamentos de saúde articular deve ser relacionado. Entretanto, na dúvida,
entre em contato com a unidade de saúde mais próxima para auxiliar na avaliação
e condução mais eficaz da situação de risco.

Telefones de Referência da Baixa Complexidade em Saúde Mental
https://www.indaiatuba.sp.gov.br/saude/atencao-basica/

Telefones de Referência da Média e Alta Complexidade em Saúde Mental

CAPS II: (19) 3885-3955
CAPS Ad: (19) 3816-7878
CAPS IJ: (19) 3835-5020
UPA: (19) 3935-2770
Pronto Atendimento HAOC: (19) 3801-8217

Por fim, o Monitoramento do cuidado fecha esse ciclograma elencando a
importância de acompanhamento do sujeito do início do acolhimento até o acesso
aos serviços de saúde, tratamento e saída do risco.
O

Monitoramento

do

cuidado

tem

como

base

o

conceito

de

acompanhamento, de corresponsabilização pelo cuidado do sujeito enfatizando,
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principalmente, a compreensão de que o cuidado é, pode e dever ser feito por
todos.

A IMPORTÂNCIA DA REDE EDUCACIONAL

O suicídio está entre as cinco principais causas de morte na faixa etária
entre adolescentes no mundo todo, sendo prevalente em meninos e as tentativas
de suicídio, em meninas (OMS, 2000). Desta maneira, pensar em estratégias de
prevenção no âmbito escolar é fundamental.
As melhores formas de prevenção do suicídio são aquelas em que as
ações são contínuas e estabelecidas em conjunto com diversas equipes
profissionais. Tais ações englobam o estudo e capacitação das equipes
profissionais para que a disseminação da informação a respeito da temática e da
qualidade de saúde mental seja feitas de forma efetiva, como mostram os quadros
a seguir:
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Fonte: GUIA INTERSETORIAL DE PREVENÇÃO DO COMPORTAMENTO SUICIDA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 2019

Desta maneira, reforçamos a seguir os sinais e sintomas que merecem
importância ao contato, principalmente, com crianças e adolescentes, bem como
algumas orientações específicas para profissionais da Rede de Educação;
entretanto, tais informações são de suma importância e válidas para profissionais
de diferentes áreas.

Orientações:

- Estar atento (a) para o reconhecimento precoce de comportamento de risco,
observando, por exemplo, as mudanças súbitas de comportamento como a falta
de interesse nas atividades habituais, declínio das notas, condutas inadequadas
em sala de aula, ausências sem justificativa.
- Criar vínculos próximos com os jovens, propiciando espaços de conversa dentro
e fora da sala de aula e um maior diálogo entre professores e alunos.
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- Identificar situações ambientais e eventos negativos prévios na história de vida
do estudante, como por exemplo, tentativa ou ideação suicida anterior; diagnóstico
de transtornos psiquiátricos, como a depressão, transtornos de ansiedade, abuso
de álcool e drogas, transtornos alimentares, psicóticos, etc.
- Aprimorar a capacidade de comunicação com os estudantes, abordando temas
importantes para os adolescentes e estabelecendo uma comunicação de
confiança e respeito.
- Possibilitar o acesso a rede de informação sobre serviços de saúde através de
ampla publicação de números de telefone para, por exemplo, linhas de ajuda para
situações de crise e emergências, números de emergências psiquiátricas, e tornálos acessíveis aos jovens.
Diante de situações de tentativas de suicídio ou suicídios efetivados é
importante que o núcleo escolar possa ofertar, juntamente com a rede básica de
saúde ou serviços especializados de Saúde Mental, apoio emocional ao aluno e
seus familiares com o objetivo de lidar com todas as etapas deste sofrimento
psíquico a fim de identificar estratégias psicossociais de superação para o trauma
vivenciado. Além da prevenção, é preciso atentar a posvenção do Suicídio. O
termo postvention, criado pelo psicólogo americano Edwin Shneidman, define as
atividades que ocorrem após decorrido o suicídio, com o intuito de abrandar o
impacto sofrido pelos enlutados. Desta forma, Shneidman propõem a posvenção
como uma intervenção que visa diminuir as sequelas deixadas pela morte por
suicídio, cuidando daqueles que sofreram com o impacto que este tipo de morte
violenta causa. Assim, a posvenção pode ser considerada como uma “prevenção
futura” (Fukumitsu et al, 2015). Grupos de autoajuda, formados pelos
sobreviventes (familiares e amigos que perdem uma pessoa próxima, por suicídio)
enlutados após a ocorrência de um suicídio, têm sido reconhecidos como um meio
valioso de posvenção, capaz de ajudar emocionalmente familiares e amigos do
falecido. Esses grupos são mantidos, em parte, por financiamento de governos e
de instituições não governamentais, por doações ou pelos próprios integrantes. O
processo de luto que segue a um suicídio, costuma ser difícil e mais doloroso,
tanto para familiares e amigos como também para profissionais da saúde e
educação envolvidos nesta perda. Um misto de emoções e sentimentos (tristeza,
raiva, culpa) são vivenciados, de diferentes intensidades e, muitas vezes, a
organização de encontros para a simples expressão da dor e sofrimento serve de
imenso auxílio para os que fazem parte do processo do luto. A escola, muitas
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vezes, pode ser um ambiente para que os educadores e alunos, que viveram a
perda, possam se reunir e dividirem o impacto emocional diante desta sofrida
realidade.
É importante que, ao sofrimento, seja dada atenção, respeito e importância
devidos por parte de todos os profissionais que tenham contato com o (a)
indivíduo, adolescente e jovem em questão. Reconhecer o sofrimento e,
posteriormente, manejá-lo adequadamente é tarefa crucial para que a vida seja
preservada.

SEÇÃO IV
NOTIFICAÇÃO (Exclusivo aos equipamentos de Saúde)
Apesar do tópico da notificação compulsória já ter sido abordado na cartilha
de

2018,

disponível

no

endereço

eletrônico:

https://www.indaiatuba.sp.gov.br/saude/atencao-especializada/setembro-amarelo/
direcionado mais especificamente aos profissionais de saúde, observou-se a
necessidade de reforçar esse tópico em 2019, visto que a subnotificação, como
apontado no início dessa cartilha, ainda é uma realidade a ser superada.
Embora haja registros locais e nacionais razoavelmente confiáveis quanto
aos óbitos por suicídio, inexistem registros sistemáticos das tentativas de suicídio.
A falta desse importante dado é um óbice para um melhor conhecimento da
situação e das características dos sujeitos, bem como para o planejamento de
serviços (Bertolote, Mello-Santos, Botega, 2010).
Desse modo, a Notificação de Violências Auto Infligidas mostra-se
fundamental na elucidação de dados que possam direcionar as práticas dos
serviços assistenciais, acompanhar os índices mediante as ações dirigidas com
vistas à cobertura de ações efetivas e à diminuição do índice numérico, o que
caracterizaria intervenções pertinentes e eficazes.
De acordo com a Portaria GM/MS Nº 1.271/2014, os casos de tentativa de
suicídio e violência sexual passam a ser de notificação imediata no âmbito
municipal, e deve seguir o fluxo de compartilhamento entre as esferas de gestão
do SUS estabelecido pela SVS/MS.
A notificação imediata de violência sexual e tentativa de suicídio deve
ocorrer conforme estabelecido no Art. 4º da Portaria GM/MS Nº 1.271/2014. A
notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou
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responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao
paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas após o atendimento, pelo meio mais
rápido disponível.
Justifica-se a inclusão da tentativa de suicídio na lista de agravos de
notificação imediata pelo município, considerando a importância de tomada rápida
de decisão, como o encaminhamento e vinculação do paciente aos serviços de
atenção psicossocial, de modo a prevenir que um caso de tentativa de suicídio se
concretize.
É imprescindível articular a notificação do caso à vigilância epidemiológica
do município, imediatamente após o seu conhecimento, seja via ficha de
notificação imediata da tentativa de suicídio, e-mail ou telefone (com envio
posterior da ficha de notificação) com o encaminhamento da pessoa para a rede
de atenção à saúde. Isso inclui acionamento da rede de vigilância, prevenção e
assistência, encaminhamento do paciente a um serviço de saúde mental, com
adoção de medidas terapêuticas adequadas ao caso.
Atenção! É importante salientar que a notificação através da Ficha de
Notificação Individual - SINAN (anexo IV) em Indaiatuba, é de preenchimento
exclusivo dos profissionais da área da saúde. Entretanto, isso não exclui a
responsabilidade dos profissionais de toda a rede assistencial do encaminhamento
responsável, acompanhamento e monitoramento da pessoa em risco aos serviços
de saúde.
A cartilha de 2018, com especial direcionamento aos profissionais de saúde
no intuito de capacita-los à uma avaliação mais criteriosa do risco de suicídio,
pode

ser

acessado

através

do

endereço

eletrônico:

https://www.indaiatuba.sp.gov.br/saude/atencao-especializada/setembro-amarelo/
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ANEXO II
MATERIAIS E LINKS DE REFERÊNCIAS

Sites


Associação Brasileira de Estudos e Prevenção de Suicídio – ABEPS:
https://www.abeps.org.br/



Centro de Valorização da Vida (CVV): Disque 188: https://www.cvv.org.br/



Instituto

Vita

Alere

de

Prevenção

e

Pósvenção

do

Suicídio:

https://vitaalere.com.br/

Cartilhas
https://www.cvv.org.br/wpcontent/uploads/2017/05/suicidio_informado_para_prevenir_abp_2014.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/abril/04/folheto-SuicidioPublicoGeral-150x210-20092017.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/setembro/13/folheto-jornalistas2018-15x21cm.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/setembro/21/2017-025-Perfilepidemiologico-das-tentativas-e-obitos-por-suicidio-no-Brasil-e-a-rede-de-atencao-asaude.pdf
https://www.neca.org.br/wp-content/uploads/cartilha_agenda-estrategicapublicada.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/campanhas/Prevencao_do_suicidio_2017/f
olheto_Suicidio_PublicoGeral_150x210.pdf
http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/suicidio

Aplicativos de celular
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.tatudobemapp&hl=
pt
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