
A Prefeitura Municipal de 
Suzano, por meio da 
Secretaria Municipal da 
Saúde e da Rede de 
Atenção Psicossocial 
(RAPS), vem conversar
com você sobre nosso 
compromisso social na 
preservação da vida e 
prevenção ao suicídio.
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AO



Pouco se fala sobre morte, 
principalmente quando é 
autoprovocada. O SUICÍDIO é um 
fenômeno complexo, um tema 
profundo e muitas vezes cercado de 
tabus. É importante saber que o 
suicídio pode ser prevenido e uma 
das maneiras é conversando sobre 
ele. Isso possibilita reconhecer sinais 
de alerta e mostrar para a pessoa que 
pensa em suicidar-se que ela não está 
sozinha e pode superar esse 
sofrimento atual.

Você pode encontrar acolhimento e 
apoio em todos os serviços de saúde 
do município. Procure o mais próximo 
de casa ou ligue 188 (CVV).

O ato de tentar se matar tem relação 
com uma grande angústia e, por isso, 
não é nem sinal de fraqueza nem de 
coragem, mas de ANGÚSTIA. O 
suicídio pode aparecer como uma 
forma de se livrar da dor ou encontrar 
descanso, autocastigo, fantasia de 
reencontro com pessoas queridas, 
busca por uma vida melhor depois da 
morte, dentre outros.
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Amanhã está
toda a esperança
Por menor que pareça
Existe e é pra viajar
Amanhã
Apesar de hoje
Será a estrada
que surge
Pra se trilhar

Amanhã,
Guilherme
Arantes
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Há grupos de pessoas que estão mais 
vulneráveis ao suicídio, são os que 
apresentam:

Sofrimentos mentais (depressão, bipolaridade, 
quadros de esquizofrenia ou paranoia, uso abusivo 
de álcool e outras drogas).

Sofrimento por bullying.

Sofrimento por preconceito e populações 
minoritárias em direitos (negras, indígenas, pessoas 
LGBTQIA+, dentre outras).

Perda recente (ente querido, emprego, da terra natal 
– migração e imigração, moradia, separação e 
outras).

Descoberta de doença grave ou degenerativa, bem 
como fase avançada de doenças.

Fases da vida: adolescência e velhice.

Sofrimento por abusos e maus tratos na infância, 
sem apoio social.

Histórico de suicídio familiar/famílias enlutadas por 
suicídio.

Tentativas prévias de suicídio.

Pessoas impulsivas (que agem sem pensar).

Pessoas com rigidez, tanto em pensamento quanto 
em comportamento, que estejam com ideação 
suicida.

PREVEncão
AO



disk 188

saiba que muitas pessoas já passaram 
por isso e encontraram formas de 
superar esse sofrimento. Peça ajuda! 
Você tem direito a acolhimento e 
atenção. Procure a Unidade de Saúde 
mais próxima de sua casa ou ligue 188.

SE VOCÊ
ESTÁ
PENSANDO
EM SE MATAR
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Vamos celebrar
Nossa própria
maneira de ser
Essa luz que
acabou de nascer
Quando aquela
de trás apagou

Tudo novo de novo,
Paulinho Moska
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SE VOCÊ
CONHECE
ALGUÉM
COM
PENSAMENTOS
SUICIDAS:
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Considere suas falas e sofrimentos, escolha um lugar 
reservado e um bom momento para conversar. 
Escute-a sem julgamentos. Não existe uma dor 
maior que a outra, esta é pessoal. Não tente 
comparar ou colocar um juízo moral.

Saiba que quando as pessoas falam em se matar, 
não estão fazendo isso para “chamar a atenção”. 
Estão manifestando um grande sofrimento e 
pedindo ajuda.

Incentive a pessoa a procurar ajuda profissional.        
A Rede de Atenção Psicossocial de Suzano está 
preparada para acolher esses sofrimentos. O 
indicado é procurar a Unidade Básica de Saúde mais 
próxima ou os plantões de um dos Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS) da cidade. Se ofereça 
para ir junto.

Em casos de risco iminente de suicídio, não deixe a 
pessoa sozinha. Nesses casos, a pessoa sabe como 
vai morrer, com quais meios, demonstra intenso 
sofrimento e não tem suporte familiar. Acione o 
SAMU para o atendimento emergencial.

Certifique-se que a pessoa não tem meios acessíveis 
para se matar (remédios, venenos, arma de fogo 
etc).
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Onde a curva
do amor findar
Corte que não
quer fechar
Ande onde a onda
te levar
Se naufragou,
faça desse drama
sua hora
Faça disso
a hora de
recomeçar
Para conviver
com a dor
Para a dor também 
saber passar

Faça desse drama,
5 a Seco
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Você pode apoiar uma pessoa
em risco de suicídio. Por exemplo,  
contatar um familiar, acompanhá-la 
até um serviço de saúde e sem 
julgamentos. 

com a pessoa sobre pensamentos de 
morte não incentiva o ato, pelo 
contrário, pode representar apoio e 
você pode descobrir um modo de 
ajudar a pessoa a partir das falas dela.

É muito importante que você marque 
no dia seguinte, ou o quanto antes, 
um encontro com a pessoa para saber 
como ela está. Demonstrar que você 
se preocupa com essa dor é um 
importante ponto de fortalecimento e, 
nesse tempo, você pode buscar mais 
informações de como apoiá-la. Estar 
perto é melhor que qualquer resposta.

CONVERSAR
CLARAMENTE 
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Frases como “eu não devia ter nascido”, 
“eu queria dormir e não acordar mais”, 
“vou deixar vocês em paz” são um 
modo de falar do pensamento suicida.

Escrever cartas de despedida ou ligar 
para pessoas se despedindo também 
demonstra risco de suicídio.

Doação de posses e acúmulo de 
comprimidos ou compra de algum 
instrumento que possa ser usado para se 
matar (corda, por exemplo) são sinais de 
alerta.

SINAIS
DE ALERTA
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Quando não
houver caminho
Mesmo sem amor,
sem direção
A sós ninguém
está sozinho
É caminhando
Que se faz o 
caminho

Enquanto
houver sol,
Titãs
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É importante saber se o adolescente 
está precisando de ajuda. Os familiares, 
cuidadores e educadores precisam ficar 
atentos a mudanças repentinas e 
expressivas de comportamento: 
isolamento, tristeza, queda no 
rendimento escolar, frases de 
autodepreciação, relato de bullying, 
impulsividade, crises de raiva, 
comportamentos de risco (autolesão 
e/ou automutilação) são alguns deles.

CONVERSANDO
COM
ADOLESCENTES
SOBRE
RISCO DE MORTE
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A agressão ao próprio corpo pode ser
uma forma de tentar lidar com as 
frustrações ou com situações difíceis. 
Consumo de álcool e outras drogas, 
arranhões, cortes, mordidas, manchas, 
queimaduras sem explicação e falta de 
cabelo num lugar específico são sinais
de alerta. Elas nem sempre são realizadas 
em lugar visível.

Sua intensidade e repetição podem 
indicar a gravidade do sofrimento, no 
entanto, toda autolesão/automutilação 
é grave e não deve ser encarada como 
“moda” ou “bobagem” do adolescente.

Se não tratados, os sentimentos 
disparadores podem se agravar e levar ao 
suicídio. Perguntar sobre a vontade de se 
agredir, sentimentos recorrentes e 
pensamentos de morte são importantes 
para perceber os riscos envolvidos na 
agressão.

AUTOLESÃO &
AUTOMUTILAÇÃO
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Autolesão é uma agressão 
provocada no próprio corpo e 
automutilação é quando esta 
agressão consiste em retirar 
fragmentos do próprio corpo 
(como arrancar cabelos, 
unhas, etc).

VOCÊ
SABIA?

?
PREVEncão
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Ei, dor!
Eu não te escuto mais
Você não me leva a nada
Ei, medo!
Eu não te escuto mais
Você não me leva a nada
E se quiser saber
Pra onde eu vou
Pra onde tenha sol
É pra lá que eu vou

O sol, Jota Quest
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Tem sido crescente o número de 
suicídios entre idosos (maiores de 70 
anos). Isso pode ser associado a como 
vem sendo tratada a velhice em nossa 
sociedade, além de ser uma fase da vida 
em que há a vivência de muitas perdas,
como recursos financeiros, amores, 
amigos, saúde e autonomia. 

SUICÍDIO
EM IDOSOS
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Agrava-se a situação nos casos de 
abandono, solidão e maus tratos. Frases 
como “não quero dar trabalho”, “estou 
cansado de viver”, “meus filhos já estão 
encaminhados na vida”, apresentam 
possíveis pensamentos de morte. 

Mudanças repentinas de comportamento, 
como desleixo com autocuidado, 
alimentação, deixar de fazer atividades 
que antes gostava e distribuir herança são 
indicadores de risco. Dados apontam que 
os idosos têm menos dúvidas em relação a 
colocar fim à vida que outras faixas etárias, 
o que significa que as tentativas de 
suicídio no geral são mais efetivas.

Ouvir o idoso, conhecer sua história, 
valorizando sua sabedoria e experiência, 
reorganizar projetos de vida e dar atenção 
às suas dores são modos de acolher seu 
sofrimento.
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Será que é o tempo 
que lhe falta pra 
perceber
Será que temos 
esse tempo pra 
perder
E quem quer saber
A vida é tão rara, 
tão rara

Paciência.
Lenine
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São as populações negras, indígenas, 
LGBTQIA+, dentre outras. A 
vulnerabilidade se dá pela discriminação e 
não aceitação tanto social quanto familiar. 
Há menos possibilidades de boas 
colocações no mercado de trabalho, 
abandono escolar (muitas vezes 
motivadas por bullying/violências) e 
condições socioeconômicas menos 
favorecidas, no geral. 

Essa triste combinação de 
preconceitos e falta de rede de 
apoio faz com que o suicídio entre 
essas populações seja até cinco 
vezes maior que a população em 
geral. Ou seja, lutar contra todo 
tipo de preconceito e 
discriminação significa ter uma 
sociedade melhor e salvar vidas.

SUICÍDIO
EM POPULAÇÕES
VULNERÁVEIS
POR MINORIA
EM DIREITOS
E DISCRIMINAÇÃO
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Suporte familiar

Participação na vida comunitária /social

Acesso aos serviços de saúde

Escuta sem estigmas de seus 
sentimentos

Elaboração de projetos pessoais

Espiritualidade

FATORES
DE PROTEÇÃO 
AO SUICÍDIO
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Depois de tanto 
tempo

Ainda estou aqui

Mais forte
e preparado

Sem pensar
em desistir

Solidão eu
deixei para trás

Já não cabe
mais dentro
de mim

Setembro,
Quatro Quartos
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Todas as Unidades da Atenção Básica 
(UBS/USF/“Posto”) mais próximas da sua 
residência.

CAPS AD
Atende todo o município
Rua XV de Novembro, 26
Jd. Guaió
Tel.: 4745-0563

CAPS Alumiar
Atende adultos da região central
Rua Otávio Miguel da Silva, 187
Pq. Suzano 
Tel.: 4748-8100

CAPS Devir
Atende adultos das regiões norte e sul do município
Rua Eliezel Alves Costa, 223
Vila Suely
Tel.: 4741-2718

CAPS Infantojuvenil Entrelaços
Atende crianças e adolescentes de todo o município
Rua Anita Falconi, 170
Tel.: 4744-6120

BUSQUE
AJUDA!
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SAMU 192

Pronto Atendimento do 
Boa Vista (aos sábados)

Pronto Atendimento de 
Palmeiras

Pronto Socorro Municipal 
e Hospitais

EMERGÊNCIA
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Centro de Valorização da Vida
CVV 188

ligação gratuita
cvv.org.br para chat e Skype
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