
 

 

Instruções de Preenchimento do Plano de Segurança 

1 – Reconhecer sinais de alarme 

Objetivo 
Identificar os sinais de alarme para ideação suicida/comportamento 

suicidário e auxiliar. 

Como 

 Pedir ao indivíduo para listar exemplos pessoais, nas suas próprias 

palavras, de: pensamentos, emoções, comportamentos e sensações 

físicas de quando está em crise. 

Perguntar 
 Como vai saber que é altura de utilizar o Plano de Segurança? 

 Quais são os seus “alertas vermelhos”? 

 

2 – Identificar estratégias internas de coping 

Objetivo 
Tirar a mente do indivíduo dos problemas para evitar a escalada de 

pensamentos suicidas 

Como 

 Listar atividades que o indivíduo pode fazer sem ter de contactar 

outras pessoas, p. ex.: tomar um banho quente, ouvir música 

relaxante, interagir com o animal de estimação, etc… 

 Encorajar o indivíduo a construir uma memória de coping. 

Perguntar 

 O que pode fazer por si próprio para se impedir de agir sobre 

pensamentos ou impulsos suicidas? 

 Qual a possibilidade de conseguir fazer isso durante uma situação de 

crise? 

 

3 – Identificar contactos que possam ajudar a desviar a atenção em momentos 

de crise 

 Instrua o indivíduo a usar o passo 3 se o passo 2 não resolveu a crise ou não diminuiu 

o risco. 

Objetivo 
Interagir com pessoas e ambientes sociais que distraiam a pessoa de 

pensamentos mais negativos 

Como 
 Listar pessoas ou locais seguros que oferecem distrações 

o Importante incluir números de telefone e múltiplas opções 



 

 

o Evitar incluir relações conflituosas 

o Incluir exemplos de lugares: parques, cafés, sítios favoritos, 

etc. 

Perguntar 

 Quem é que o ajuda a sentir-se melhor? 

 Quais são as situações sociais que o ajudam a desviar a atenção dos seus 

problemas? 

 

4 – Identificar amigos e/ou familiares a quem possam pedir ajuda 

 Instrua o indivíduo a usar o passo 4 se o passo 3 não resolveu a crise ou não diminuiu 

o risco. 

Objetivo 
Dizer a um membro da família ou amigo que o indivíduo está em crise e 

precisa de apoio 

Como 

 Listar nomes e números de telefone de pessoas que dão suporte 

o Podem ser as mesmas pessoas do passo 3, mas com outro 

propósito 

o Incluir múltiplas opções e organizar a lista por ordem de 

prioridade 

o Se possível, partilhar os Plano de Segurança com os elementos 

da família e amigos 

Perguntar 

 Entre sua família ou amigos, com quem acha que poderia entrar em 

contato para obter ajuda durante uma crise? 

 Quem o apoia e com quem pode conversar quando está mais stressado? 

 

5 – Identificar profissionais e outros contactos institucionais para pedir ajuda 

 Instrua o indivíduo a usar o passo 5 se o passo 4 não resolveu a crise ou não diminuiu 

o risco. 

Objetivo 
Listar profissionais/serviços para contatar se as etapas anteriores não 

resolverem a crise 

Como 

Listar o nome, número de telefone e localização de: 

o Profissional de saúde (médico de família, enfermeiro, psiquiatra, 

psicólogo…) 



 

 

o Serviço de urgência de psiquiatria 

Linha SNS24 (808 24 24 24) 

Número nacional de emergência médica (112) 

Outros contactos 

Perguntar 
Quem são os profissionais de saúde que devemos identificar no seu plano de 

segurança? 

 

6 – Tornar o ambiente seguro 

Objetivo 
Eliminar ou limitar o acesso a meios letais 

Aumentar lembretes de razões para viver 

Como 

Aconselhamento de restrição de meios 

o Perguntar sempre por acesso a armas de fogo 

o Averiguar acesso a outros meios (p. ex. discutir com o indivíduo como 

é guardada a medicação e quem a gere. 

o Considerar o uso de álcool e/ou outras substâncias como um canal 

para meios letais 

Lembretes de razões para viver podem incluir fotografias de pessoas 

significativas, citações inspiradoras, etc. 

Perguntar 

Quais os meios a que tem acesso e é provável que use para fazer uma tentativa 

de suicídio? 

Como podemos desenvolver um plano para limitar seu acesso a esses meios? 

 

Ainda sobre a restrição de acesso aos meios letais: 

 Para métodos com baixa letalidade, os médicos podem solicitar que os indivíduos 

removam ou limitem seu acesso a esses métodos.  

 Restringir o acesso do indivíduo a um método altamente letal, como uma arma de 

fogo, deve ser feito por uma pessoa responsável e designada - geralmente um 

membro da família, amigo próximo ou a polícia. 

 


