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NOTA INTRODUTÓRIA
A adoção de comportamentos protetores da saúde, de preven-
ção da doença e os autocuidados pressupõem uma correta assi-
milação da informação médica pelos cidadãos através de um 
diálogo claro e participado.

Ao criar o concurso Comunicar Saúde, a Ciência Viva pretende 
«apoiar projetos que respondam de forma efetiva e inovadora à 
necessidade de melhorar a comunicação da informação médica 
como forma de promover a literacia em saúde dos cidadãos», 
lia - se na nota de apresentação do concurso Comunicar Saúde.

Sendo o suicídio um problema de Saúde Pública e as estraté-
gias preventivas o grande investimento a fazer, a ARIS da Planí-
cie — Associação para a Promoção da Saúde Mental concorreu e 
foi uma das instituições selecionadas com o projeto Setembro: 
Mês da Prevenção do Suicídio. São parceiros da ARIS neste 
trabalho a Associação Portuguesa de Internos de Psiquiatria, 
a Sociedade Portuguesa de Suicidologia e o Fumaça — Jorna-
lismo independente, progressista e dissidente. A edição dos três 
manuais pedagógicos que agora se apresentam são parte do 
trabalho desse projeto.

O atual, Prevenção do Suicídio — Manual para a Comu-
nidade, dirige ‑se especificamente a este público alvo e tem 
o patrocínio institucional e a chancela científica do Programa 
Nacional para a Saúde Mental, no âmbito da ação do Plano 
Nacional de Prevenção do Suicídio.

Ana Matos Pires
Presidente da ARIS da Planície — Associação 

para a Promoção da Saúde Mental
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PREÂMBULO
O suicídio é um problema multifacetado, envolvendo fatores 
de risco individuais, familiares, comunitários e sociais. Os seus 
determinantes são de natureza antropológica, psicológica, bio-
lógica e social, e atuam muitas vezes simultaneamente, o que 
implica sempre a necessidade de colaboração ativa entre múlti-
plos agentes para desenhar e implementar estratégias de pre-
venção eficazes.

Este aspeto é particularmente verdadeiro para as popula-
ções mais vulneráveis. Se pensarmos em grupos tão diversos 
como os adolescentes, as pessoas mais velhas, as pessoas com 
perturbações psiquiátricas graves, as pessoas com doenças cró-
nicas (p. ex. neoplasias, dor crónica), a população prisional, os 
profissionais das forças de segurança, os membros das comu-
nidades LGBTI, as pessoas com deficiência intelectual, entre 
outros, é  fácil constatar que não é possível responder a toda 
esta heterogeneidade através de fórmulas únicas, as quais de 
modo algum cobrem as necessidades que estão em causa em 
cada um destes grupos.

Os dispositivos de saúde são fundamentais no planeamento, 
mas por si só são insuficientes na implementação das medi-
das de prevenção. Serviços de atendimento telefónico de linha 
direta, programas de prevenção de suicídio, grupos de apoio, 
entre outros, são respostas igualmente importantes, junta-
mente com a limitação do acesso a meios letais e a continui-
dade de cuidados após a alta hospitalar.

Estas e outras respostas estão descritas em detalhe no Plano 
Nacional de Prevenção do Suicídio (PNPS), que elenca por área 
específica as estratégias mais eficazes para combater este fenó-
meno. O  Programa Nacional para a Saúde Mental/DGS tem 

apoiado a implementação do PNPS, financiado programas de 
prevenção de suicídio com ênfase no meio escolar, e patroci-
nado vários projetos piloto instituídos por entidades não - gover-
namentais nas mais diversas áreas.

Neste contexto, não poderia o Programa Nacional para a 
Saúde Mental/DGS deixar de aplaudir encomiasticamente a pre-
sente iniciativa levada a cabo pela ARIS da Planície no âmbito do 
concurso Comunicar Saúde (Ciência Viva), cuja contribuição se 
foca na área da literacia sobre suicídio, no contexto mais lato da 
saúde mental.

Ao desenvolver materiais para a população geral, os profis-
sionais de saúde e a comunicação social, a ARIS da Planície con-
seguiu incluir no seu projeto os três agentes mais importantes 
na área do suicídio, adequando os conceitos a cada um destes 
grupos, de acordo com as características e especificidades de 
cada um.

Numa área em que os preconceitos, as ideias erróneas, 
a desinformação e o estigma são aspetos tão presentes e nefas-
tos na nossa sociedade, o  Programa Nacional para a Saúde 
Mental/DGS saúda este trabalho da ARIS da Planície e dos seus 
parceiros (Associação Portuguesa de Internos de Psiquiatria, 
a Sociedade Portuguesa de Suicidologia e o Fumaça — Jorna-
lismo independente, progressista e dissidente), com a certeza de 
que se trata de uma contribuição de grande valor na luta contra 
um dos maiores problemas que a Saúde Mental enfrenta, tanto 
em Portugal, como em qualquer outro país.

Miguel Xavier
Diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental/DGS
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SUICÍDIO
O suicídio e as tentativas 
de suicídio são problemas 
de saúde pública que 
representam um grande 
desafio em todo o mundo. 

Em Portugal, cerca de três 
pessoas morrem por suicídio 
a cada dia, e muitas mais 
tentam suicidar -se.

Este fenómeno não escolhe 
classes sociais, género, idade 
ou região geográfica. 

O suicídio afeta também 
a família, os amigos, os 
profissionais de saúde e 
até mesmo desconhecidos, 
provocando grande 
sofrimento psicológico, físico 
e social.

COMUNIDADE
Todos temos 

uma palavra a dizer 
para prevenir 

o suicídio.

Professores, polícias, 
assistentes sociais, padres, 
cabeleireiros, funcionários 
da restauração, ou outras 
pessoas que, no dia -a -dia 

das suas atividades 
profissionais, podem estar 

em contacto direto com 
pessoas em risco de suicídio, 

podem identificá ‑las e ser 
uma ponte para o 

encaminhamento e tratamento 
nos serviços de saúde. 

Chamamos a estas 
pessoas porteiros sociais, 

porque podem abrir a 
porta à ajuda que a 

pessoa em risco precisa.
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QUEM 
ESTÁ EM 
RISCO DE 
SUICÍDIO?
Toda a gente pensa na própria 
morte. Isso é natural, a morte 
faz parte da vivência do ser 
humano. No entanto, algumas 
pessoas têm ideias de suicídio 
numa ou várias alturas da vida.

Muitas das pessoas que se 
suicidam ou tentam suicidar -se 
dizem ou fazem algo para que 
as pessoas à sua volta saibam 
da sua intenção — devemos ter 
atenção aos sinais de alerta. 

Estes comportamentos não 
são simples «chamadas de 
atenção». Devem -se a um forte 
sentimento de ambivalência 
— por um lado as pessoas em 
crise pensam na morte como 
a única solução para o seu 
sofrimento, mas por outro 
querem ser ajudadas.

Há um forte sentimento 
de desesperança, 
uma sensação de 
encurralamento, de que 
«nada há a fazer», «não há 
alternativa» e que «não existe 
luz ao fundo do túnel».

PESSOAS MAIS VELHAS
As mudanças relacionadas com o envelhecimento, como a 
reforma, a  perda de posição social, a  perda da rede social e 
relações afetivas, a  viuvez, a  perda progressiva de familiares  
e amigos, doença física, incapacidade, perda de autonomia, ins-
titucionalização em lar e o afastamento progressivo da família 
podem levar ao surgimento de sentimentos de menos -valia, 
inutilidade e não ‑pertença. O  isolamento e a exclusão social 
aumentam a vulnerabilidade das pessoas mais velhas.

PROFISSÕES DE R ISCO
Algumas profissões estão relacionadas com um maior risco 
de suicídio, não só pelo elevado nível de stress associado, mas 
também pelo acesso facilitado a meios letais — como armas de 
fogo, no caso dos polícias e militares, e medicamentos, no caso 
dos profissionais de saúde.

SOBREVIVENTES DE UM SU ICÍDIO
Qualquer pessoa que, após contacto com o suicídio de um 
conhecido — ou mesmo de um desconhecido —, vive um 
elevado sofrimento psicológico, físico e social durante um 
período considerável de tempo. A estas pessoas chamamos 
sobreviventes de um suicídio.

O processo de luto em casos de suicídio pode ser complexo, 
levar a sentimentos de responsabilização e culpa por não ter 
sido capaz de evitar a morte, ou até sentimentos de alívio, ver-
gonha e raiva.

A exposição a um suicídio pode 
aumentar o risco de suicídio.
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JOVENS
Nos mais jovens, pode haver uma dificuldade natural em lidar 
com várias situações de vida como a perda de relações afetivas, 
bullying, desafios académicos ou conflitos em torno da identi-
dade sexual. Estes desafios, juntamente com baixa auto ‑estima 
ou impulsividade, estão relacionados com um aumento do risco 
de suicídio. A depressão e o consumo de álcool e outras subs-
tâncias também podem aumentar o risco de suicídio.

POPULAÇÃO LGBTI  
(Lésb icas ,  Gays ,  B issexua is ,  Trans e I ntersexo)
As pessoas LGBTI — Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Inter-
sexo) encontram -se em situação vulnerável. São alvo de dis-
criminação, opressão, exclusão social, violência verbal, física, 
e  de grande estigma. A  população transexual e transgénero 
encontra -se numa situação social particularmente desprote-
gida. O período do coming out — assumir perante os outros a 
identidade sexual — especialmente em idade precoce, pode ser 
um fator de risco acrescido. 
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6.
SE A PESSOA 
ESTÁ EM 
PERIGO DE VIDA, 
PEÇA AJUDA 
IMEDIATAMENTE
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