
SAÚDE EMOCIONAL

Prevenção ao suicídio: 
vamos falar sobre isso?

O assunto ainda é cercado  
de tabus, daí a importância 
de conhecer o problema, para 
identificar os sinais e buscar 
ajuda – ou oferecer auxílio,  
se for o caso.



Um problema de todos nós 
 
Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a cada 40 segundos uma pessoa tira 
a própria vida, no mundo. Por isso, o mês de 
setembro é dedicado à prevenção do suicídio.

Sinais de alerta
Mudanças radicais de comportamento, queda de produ-
tividade, desinteresse pelas atividades da rotina, descuido 
com a aparência e isolamento social podem indicar uma 
predisposição a problemas como a depressão, com o su-
icídio sendo uma das possíveis consequências da doença. 
Um quadro desse tipo, se prolongado por mais de duas 
semanas, precisa ser observado com atenção. 

Também é muito comum a pessoa verbalizar que  
está considerando o suicídio, muito antes de começar  
a planejá-lo, com frases do tipo:

“Prefiro morrer 
a continuar 
vivendo assim”

“Vocês serão mais 
felizes sem mim”

“Sou só um peso 
na vida de todos”

“Queria dormir 
e nunca mais 
acordar”

“Não consigo 
mudar/melhorar, 
prefiro morrer”

voltar



voltar

Como buscar ajuda

Em primeiro lugar, não é preciso ter vergonha de 
seus sentimentos. Quem está em sofrimento tem 
o direito de ser levado a sério e de desabafar. E se 
você não tem com quem conversar a respeito, vale 
acessar o CVV (Centro de Valorização da Vida) para 
receber apoio emocional, com total sigilo.

CVV | Disque 188 

Ou acesse www.cvv.org.br para ser atendido por chat,  
Skype, e-mail etc.

Como prestar auxílio
Não encare a ameaça de dar fim à própria vida  
como chantagem emocional, mas como um 
pedido desesperado de ajuda.

Procure conversar com a pessoa e ouvi-la, sem 
julgar. 
 
Apoie e acompanhe-a, sempre que possível. 
 
Se houver risco imediato, não a deixe sozinha e 
evite que tenha contato com materiais ou sub-
stâncias perigosas. 
 
Incentive a pessoa a buscar ajuda junto a um 
Serviço de Saúde. 
 
Em caso de emergência, disque 192 para acionar 
o SAMU.

Divulgue essas informações e faça como 
a Seguros Unimed, ajude a cuidar das 
pessoas, principalmente aquelas que 
convivem com você.
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