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Considerações acerca do suicídio  

3 mil pessoas por dia 

cometem 

suicídio em todo mundo:  

 

a cada 40 segundos 

uma pessoa se mata 
 

 

 

WHO (2016a) 



Número aproximado de suicídio no mundo(2012): 
800.000 mil pessoas, equivalente a queda de... 

Considerações acerca do suicídio  

WHO (2016a) 



A cada uma pessoa que comete suicídio ao menos 
outras 06 são diretamente impactadas (psicológica, 

emocional, financeiramente...) 

Considerações acerca do suicídio  

WHO (2016a) 



Morte: em indivíduos entre 15-29 anos 

 Primeira 
causa 

 Segunda 
causa 

Considerações acerca do suicídio  

WHO (2016a) 



• Os registros oficiais sobre tentativas de 
suicídio são mais escassos e menos confiáveis 
do que os de suicídio. Estima-se que o número 
de tentativas de suicídio supere o número de 
suicídios em pelo menos dez vezes. 

Considerações acerca do suicídio  

WHO (2016a) 



O suicídio é um problema de saúde global 



 

WHO (2017) 



Estrutura e evolução do suicídio: número e taxas de 
óbito (por mil habitantes). População Total. Brasil. 

1980/2012. 

BRASIL (2014) 



Crescimento da taxa de suicídio 
(em %) 

BRASIL (2014) 



77% 

35% 
Crescimento dos 

quantitativos 
2002/2012 na 

População Total 

51% 

15% 

16% 33% 

BRASIL (2014) 



         décadas de 80 e 90 

         1990-2012 

         fase adulta 

 

Esses fenômenos, 

que deveriam 

provocar diversas 

discussões por suas 

implicações, não 

tiveram sua 

merecida 

repercussão. 

  

Quais podem ser os 

motivos dessa 

aparente 

desatenção? 

 

WHO (2016a) 



Suposições 

•  Acidentes automobilísticos e homicídios tem 
chamado a atenção das autoridades e da 

população, justificando a possível desatenção. 

WHO (2016a) 



• Há um tabu existente quanto a questionar 
uma pessoa sobre ideação suicida pelo temor 
de que isso incentive as pessoas a se matar. 

 

• Produção acadêmica não acompanhou de 
forma proporcional esse crescimento. 

Suposições 

WHO (2016a) 



Compilação de 15.629 casos de suicídio realizada 
pela OMS 

BERTOLOTE, FLEISCHMANN (2002) 



 

• Historicamente: ótica 
predominantemente médica 

 



   

• Considerar: implicações sociais, 
psicológicas, econômicas e políticas  



Só fica no 
celular...Dá 

vontade de dar uns 
cacetes 

Tomava pra relaxar 
depois do trabalho, 

né? 



WHO (2016b) 



Suicídio na 
comunidade: 

 

 - Nº de suicídios e tentativas 

- Meios adotados 

- Infraestrutura, “hot spots” 

-Fatores de risco e protetivos 

 

Contexto 
Sociocultural 

Serviços de 
saúde 

Questões 
particulares 

WHO (2016b) 



 

 

Contexto Sociocultural 

- Estigma, cultura, crenças 
religiosas sobre suicídio 

- Influência midiática 

- Tensões sociais, políticas, 
raciais, econômicas 

- Principais problemas da 
comunidade 

 

 

 

 

WHO (2016b) 



 

 
Contexto Sociocultural 

Serviços de saúde 

- Acesso aos serviços de saúde 

- Qualidade dos serviços de 
saúde 

- Existência de programas, 
serviços  e campanhas de 

prevenção ao suicídio 

- Programas nas escolas 

- Serviços de prevenção ao 
suicídio realizados por policiais e 

bombeiros 

 

 

WHO (2016b) 



 

 

 

 

 

 

Questões particulares 

- Distribuição rural/urbana 

- Vulnerabilidade (traumas, 
desastres, imigrantes, migrantes) 

- Grupos étnicos (indígenas) 

- Grupos sociais ( prisioneiros, 
LGBT, fazendeiros, situação de 

rua 

- Grupos etários (idosos, 
mulheres jovens, crianças) 

- Padrão de uso de SPA 

WHO (2016b) 



Estratégias realizadas para a diminuição das 
taxas de suicídio 

• Intervenções com equipes multiprofissionais 

WHO (2016a) 



 

• Prevenção multisetorial abrangente: 
identificação precoce e gerenciamento efetivo 
de comportamentos suicidas, bem como 
acompanhamento e suporte comunitário para 
aqueles que tentam suicídio 

Estratégias realizadas para a diminuição das 
taxas de suicídio 

WHO (2016a) 



• Restrição ao acesso de pesticidas, certos tipos 
de medicamentos e armas de fogo 

Estratégias realizadas para a diminuição das 
taxas de suicídio 

WHO (2016a) 



• Aprimorar os sistemas de vigilância quanto a 
indicadores de saúde mental e tentativas de 
suicídio, uma vez que podem não representar 
a realidade devido ao estigma e considerações 
legais e sociais, além de atrasos na 
determinação da causa de morte. 

 

 

 

      

WHO (2016a) 



• 1.2 bilhões de pessoas em 2015 

• Principal causa de morte evitável no 
mundo 

• 4,9 milhões de mortes/ano 

                 (Brasil 200 mil) 

 

 

 

Considerações acerca do uso,abuso e 
dependência química 

INCA (2007) 



• Em 2012, 3.3 milhões de 
mortes (5.9% do total) 

• Danos a outros: 
violência, lesões 
(incluindo acidentes de 
trânsito ou lesões no 
local de trabalho), 
sofrimento emocional e 
instabilidade econômica. 

WHO (2016c) 

Considerações acerca do uso,abuso e 
dependência química 



Considerações acerca do uso,abuso e 
dependência química 

Mudança do termo 
“anti” para “sobre” 

 
2004: 

 processo  de   
realinhamento e 
atualização das 

políticas públicas 



 

• De acordo com tendências internacionais, com 
o posicionamento do governo e com a nova 
demanda popular manifestada ao longo do 
processo de realinhamento da política. 

• Resultando em amplas e importantes 
conquistas, refletindo em transformações 
históricas na abordagem da questão das 
drogas. 

Considerações acerca do uso, abuso e 
dependência química 



Lei n.º 11.343/06  

• Institui o Sistema Nacional de Políticas sobre 
Drogas (SISNAD) 

• Suplanta uma legislação de 30 anos, obsoleta 
e em desacordo com os avanços científicos e 
transformações sociais. 



• Prescreve medidas para prevenção do uso 
indevido de drogas, atenção e reinserção 
social; 

• Reconhece as diferenças entre a figura do 
usuário de drogas e traficante 

• Reconhece que usuários não devem ser 
penalizados pela justiça com a privação de 
liberdade 



 Justiça de penalização  
 

• Oferecimento de oportunidades de reflexão 
sobre o próprio consumo, ao invés do 
encarceramento 

 Justiça restaurativa 
 



Advertir 
sobre os 

efeitos da 
droga 

Prestação de 
serviços à 

comunidade 

Medidas 
educativas 

(programa ou 
curso 

educativo) 

Medidas de 
reinserção 

social 

Tratamento 

Ações 
municipalizadas 

Diagnóstico 
situacional 

Campanhas de 
informação, 

sensibilização  

Capacitação 
profissional 

Aproximação do indivíduo 
do profissional de saúde  

PMC (2015) 



  

Exemplo de políticas restritivas (e não 
proibicionistas ou que criminalizam)  

 

 

 

 

...sinalizam uma ponderação quanto ao tema 
com resultados motivadores... 



BRASIL (2015) 



 
 
 

30,7%  
em 

nove 
anos 

 
 
 BRASIL (2015) 



Reconstrução do modelo = 
evolução histórica 

Luta pela reforma da saúde = 
Luta pelo resgate da cidadania 



Saúde Mental 

 



Serviços Públicos de Saúde Mental  
UA = Unidade de 

Acolhimento 

Leito Psiquiátrico em 
Hospital Geral 

CAPS I 

CAPS II CAPS III 

CAPS i 
CAPS AD 

CAPS 
AD III 

CAPS 
Microrregional 

SRT: Serviço 
Residencial 
Terapêutico 

NASF 

Programa de Volta 
para Casa 

Consultórios 
na rua 

Associação 
de usuários 

Intervidas 



Interfaces... 



PMC (2015) 



múltiplas substâncias (3 ou mais) 
ou não especificadas 

 84 

 Número de pessoas 

 83 

 Tipo de substância 

 Álcool + crack  42 

 41 

13 

 06 

 Álcool 

 Crack 

 Cocaína 

 Maconha 

 06 Álcool + cocaína 



Exemplos reais da interface... 



 
 
Mas e todo o resto? 
 
Conflitos familiares 
Preconceito 
Desemprego 
Privação ocupacional 
Descontinuidade dos estudos 
Interrupção de projetos de vida 
Traumas 
Bullying 
Ou seja....reconstrução da individualidade 
 
 

• Controle medicamentoso e proteção intramuros> ok 

 



Intenso 
sentimento 
de desvalia 

Tentativas de 
suicídio com 

hiperdosagem 
medicamentosa 

 

Abuso  
de álcool 

 



Fundamental: 

 Abertura à informação e ao diálogo 
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Obrigado! 
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