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Ator Robin Williams
Faleceu em 11 de agosto de 2014 - Suicídio



Santos Dumont - conhecido como o Pai da Aviação

Faleceu em 23 de julho de 1932 - suicídio



CIRCUITOS CEREBRAIS



NEURÔNIOS



Porque há sugestiva 
relação genética

DNA



P E T CEREBRAL



O suicídio pode ser definido como um ato

deliberado executado pelo próprio indivíduo, cuja

intenção seja a morte, de forma consciente,

intencional, mesmo que ambivalente, usando

um meio que ele acredita ser letal.

DEFINIÇÃO DE SUICÍDIO



Fonte: Bertolate et al. (2002).



Estatística de pacientes internados numa Clínica Psiquiátrica no RJ.

Dos 324 pacientes internados, de 01 de janeiro a 01 de agosto de

2019, 25% com tentativa de suicídio, planejamento e ideação

suicida.



. A figura ilustra a prevalência de comportamento suicida
na população brasileira ao longo da vida mostrando, por
exemplo, que 17% das pessoas no Brasil pensaram, em
algum momento, em tirar a própria vida.



MITO

 Quem usa droga e quem se

mata são fracos.

• São frutos de transtornos 

mentais.

REALIDADE



 Cão que late não morde.  

 Se alguém deseja se matar, não há nada

que possa ser feito.

 Quem só fica tentando o suicídio, não vai

se matar realmente.

MITOS



 Falar sobre suicídio pode encorajá-lo. 

 Somente doentes mentais ou deprimidos

cometem suicídio.

 O suicídio é um ato de covardia (ou de 

coragem).

MITOS



 Pessoas solteiras ou separadas, sem filhos.

 Transtornos mentais - depressão, esquizofrenia, bipolaridade

(entre outros).

 Idade de 15 a 29 anos, e idosos.

 Histórico familiar.

 Perdas recentes (qualquer espécie).

 Problemas financeiros.

 Uso e abuso de álcool e outras drogas.

COMO IDENTIFICAR FATORES DE RISCO



 Desempregados ou aposentados/reserva.

 Residentes em área urbana.

 Diagnósticos de doenças incapacitantes ou terminais.

 Isolamento social.   

 Terminar um relacionamento.

 Ter tentado se matar AO MENOS UMA VEZ.

COMO IDENTIFICAR FATORES DE RISCO



Fonte: Ministério da Saúde / 2012 

MEIOS EMPREGADOS



COMO POSSO AJUDAR?

O QUE AS PESSOAS QUE ESTÃO SOFRENDO QUEREM?

•ALGUÉM PARA AS OUVIR.

•ALGUÉM PARA CONFIAR.

•ALGUÉM QUE SE IMPORTE COM ELAS.

O QUE AS PESSOAS QUE ESTÃO SOFRENDO NÃO QUEREM?

•SENTIR-SE SOZINHAS.

•SEREM CONSOLADAS.

•SEREM INTERROMPIDAS.



PESSOAS COM SENTIMENTOS SUICIDAS NÃO DEVEM

TENTAR LIDAR COM ESTE SENTIMENTO SOZINHAS

• FALE COM A FAMÍLIA E AMIGOS.

• FALE COM SEUS PROFESSORES.

• FALE COM UM MÉDICO,

UM PSIQUIATRA OU UM PSICÓLOGO.

LEMBRE-SE: TODOS OS PROBLEMAS PODEM SER

SUPORTÁVEIS, TERMINÁVEIS E ESCAPÁVEIS SEM A

NECESSIDADE DE AUTOEXTERMÍNIO. PEÇA AJUDA.



Fica decretado assim: 

• Sorriso para os dias sem graça
e esperança para os dias
nublados.

• Abraços para os dias amargos 
e colo para os dias difíceis. 

• Carinho fora de hora e amor
dentro de todas as horas
possíveis.

• Decreto, e que fique muito
bem explicado, que é proibido
perder a fé, mesmo que tudo
pareça perdido.

• E fica aqui terminantemente
proibido não ser feliz desde
já.

CONCLUSÃO



Obrigado!

www.clinicajorgejaber.com.br


