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O assunto ainda é tabu, pois há quem 
acredite que trazer o tema à tona  
pode, de alguma forma, incentivar o 
ato, o que não passa de mito. Na  
verdade, ao falarmos sobre a questão, 
demonstramos empatia e cuidado com 
os que sofrem com esses pensamentos, 
e também com aqueles que já tentaram 
ou planejaram se suicidar.



Mitos e Verdades 

Para ajudar a mudar essas estatísticas, o primeiro 
passo é ter acesso à informação correta. Saiba 
mais e compartilhe esse conteúdo tão importante.

Quem fala muito em suicídio não se mata.

Mito. Uma pessoa que fala que quer se 
matar, ou que deseja morrer, na verdade 
está em desespero, pedindo ajuda.

Suicídio é uma decisão pessoal, já que cada 
um tem seu livre-arbítrio.

Mito. É preciso considerar que as pessoas 
que pensam ou tentam se matar estão 
sofrendo de transtornos mentais que alter-
am seus pensamentos e sua percepção da 
realidade. Assim, não conseguem exercer o 
livre-arbítrio.

Psicólogo e psiquiatra é coisa de gente 
louca. 

Mito. Esses profissionais são os mais ha-
bilitados para acompanhar quem está pas-
sando por aflições e ansiedades que geram 
sofrimento mental. E todos estamos sujei-
tos. Cada pessoa leva um tempo diferente 
para se reabilitar, mas com o tratamento 
adequado, todas melhoram. 



Toda pessoa que pensa ou tenta o suicídio 
tem que tomar remédios.

Verdade.  O sofrimento mental geralmente 
vem de um transtorno que precisa de 
tratamento medicamentoso e também  
de psicoterapia.

Verdade.  Quanto mais informação, mais  
as pessoas ficam preparadas para identi-
ficar os sinais e perceber como ajudar e  
a necessidade de se manter em alerta.

A mídia deve falar mais sobre suicídio.

Todas as pessoas que pensam, plane-
jam ou chegam a tentar um suicídio 
estão em sofrimento mental, ou seja, 
estão doentes e precisam de ajuda. Os 
problemas que mais interferem são 
depressão, transtorno afetivo bipolar, 
uso e abuso de drogas. Todos 
têm tratamento; por isso é tão 
importante buscar ajuda ou 
ajudar quem precisa quando 
existe a suspeita.
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