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           No mundo… 

 
 Problema de Saúde Pública Mundial; 

 800.000 mortes ano; 

 Deve chegar a 1,5 milhão em 2020;  

 2ª causa de morte de jovens entre 15 
e 29 anos; 

 78% em países de renda média e 
baixa; 

 

 



No Brasil… 

 

11 mil pessoas tiram a própria vida por ano; 

 

79% são homens e 29% são mulheres; 

 

4ª Causa de morte no mundo entre jovens de 

15 a 29 anos; 

 

Morrem 32 pessoas por dia! 

 



Ceará… 
 

 Estado com maior número de registros 
do N e Ne; 

 

 5º lugar nacional; 

 

 Fortaleza 2º cidade com maior número 
de óbitos no país; 

 



Mortalidade Ceará (DataSus 2015)… 

 

- 32 mortes por dengue 

- 308 mortes por CA de próstata; 

- 322 mortes por CA de mama; 

- 398 mortes por AIDS; 

- 406 mortes por acidente de moto; 

- 540 mortes por CA de pulmão; 

- 563 mortes por suicídio; 

- 633 mortes por insuficiência cardíaca; 

 

 



 

 

  Os dados estão bem longe da realidade 
uma vez que a violência do suicídio 
atinge, também, os números: vergonha, 
motivos religiosos e necessidade de 
receber pagamentos de seguros de vida 
fazem com que a família camufle as 
informações, distorcendo as estatísticas! 



 Dados subestimados em 20 vezes devido a 
subnotificação ou inexistência de registro de 
ocorrências; 

 
 Tabu no qual o tema está envolto em todo o 

mundo; 

 
 Segundo a OMS, mata mais do que: Violência 

interpessoal, acidentes de trânsito, afogamento, 
leucemia e infecções respiratórias; 

  

 É possível prevenir em 90% dos casos; 



 

 

 O suicídio mostra a existência 
de uma dor insuportável, 
constante, angustiante, que 
transborda a capacidade de 
esperança do sujeito. 



O suicídio, segundo Durkheim, reflete a 
frouxidão das normas sociais e, 
conseqüentemente, a coesão grupal e 
a solidariedade (1897) 

 
Crise da família, Estado e Religião 



                                ... 

   

  Algumas dores encontram suporte, aconchego 
e se acomodam, outras continuam gritando, 
rasgando a pele e a alma; 

  

  Sofrer faz parte da vida, mas se a vida for só 
sofrimento, angústia e solidão… Para onde irá 
a dor dos que sofrem por existir? Qual a rede 
afetiva, profissional e criativa que 
oferecemos? 



 Como cuidamos uns dos outros ? 

 

 Como dominamos a nossa destrutividade? 

 

 Que saídas temos para os dias difíceis? 

 

 Quão solidária é nossa comunidade? 



A morte começa… 
  

 No abandono, na solidão do sofrimento e do 
desamparo; 

 Vazio de si; 

 Desesperança; 

 Idealizações/ lugar vazio; 

 Perda do sonho; 

 Questões contemporâneas: 

 Consumo; 

 Medo do fracasso; 

 Cultura do excesso; 

 

 





 
 

Mito: o suicídio é uma decisão individual, já que 
cada um tem pleno direito a exercitar o seu 
livre arbítrio. 

 
 
 

Verdade: os suicidas estão passando quase 
invariavelmente por uma doença mental que 
altera, de forma radical, a sua percepção da 
realidade e interfere em seu livre arbítrio. O 
tratamento eficaz da doença mental é o pilar 
mais importante da prevenção do suicídio. 
Após o tratamento da doença mental o desejo 
de se matar desaparece. 

 
 
 



 
 

 Mito: as pessoas que ameaçam se matar 
não farão isso, querem apenas chamar a 
atenção 

 
 
 

  Verdade: a maioria dos suicidas fala ou dá 
sinais sobre suas ideias de morte. Boa parte 
dos suicidas expressou, em dias ou 
semanas anteriores, frequentemente aos 
profissionais de saúde, seu desejo de se 
matar. 

 



 
 

 Mito: se uma pessoa que se sentia deprimida e 
pensava em suicidar-se, em um momento seguinte 
passa a se sentir melhor, normalmente significa 
que o problema já passou. 

 
 

 
 

 Verdade: se alguém que pensava em suicidar-se e, 
de repente, parece tranquilo, aliviado, não significa 
que o problema já passou. Uma pessoa que decidiu 
suicidar-se pode sentir-se "melhor" ou sentir-se 
aliviado simplesmente por ter tomado a decisão de 
se matar. 

 
 



 
 
 

 Mito: não devemos falar sobre suicídio, pois 
isso pode aumentar o risco. 

 
 

 
 

 Verdade: falar sobre suicídio não aumenta o 
risco. Muito pelo contrário, falar com 
alguém sobre o assunto pode aliviar a 
angústia e a tensão que esses pensamentos 
trazem. 

 



Mais Mitos 
Quem vive ameaçando se matar nunca o faz; 
A tentativa de suicídio é uma forma de chamar a 

atenção; 
Quem quer se matar, não fala sobre isso, vai lá e 

se mata; 
Quem comete suicídio é louco; 
Não se deve perguntar à pessoa se ela pensa em 

se matar porque isso pode induzí-la a fazê-lo; 
Se alguém quiser se suicidar, ninguém vai 

impedir; 



Quando uma pessoa tenta suicidar-se, tentará 
novamente pelo resto da vida; 

Uma pessoa que tenta se matar uma vez, nunca 
tentará de novo; 

Após a tentativa, uma melhora rápida significa 
que tudo ficou bem e o perigo passou; 

Quem planeja o suicídio quer morrer; 

Quem se mata é fraco; 

Suicídio é coisa de rico,pobre não tem tempo 
para isso! 









FATORES DE RISCO  
 

 
Transtornos mentais: 
 
Transtornos do humor (ex.: depressão); 
  
Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de 

substâncias psicoativas (ex.: alcoolismo);  
 
Transtornos de personalidade (principalmente borderline, 

narcisista e anti-social);  
 
Esquizofrenia;   
 
Transtornos de ansiedade;  
 
Comorbidade potencializa riscos (ex.: alcoolismo + depressão).  



 
 Tentativa de suicídio prévia 

 Autoagressão deliberada 

 Alta hospitalar recente 

 Mudança recente no tratamento psiquiátrico 

 Baixa auto estima 

 Pouca capacidade de soluções de problemas sociais 

 Sentir-se enclausurado, sem conexão, um peso 

 Perfeccionismo 

 Desesperança 



FATORES DE RISCO  
 

 
Sociodemográficos e Educacionais: 
 
 Sexo masculino; 
 Faixas etárias entre 15 e 35 anos e acima de 75 anos; 
 Estratos econômicos extremos; 
 Residentes em áreas urbanas;  
 Desempregados (principalmente perda recente do emprego);  
 Aposentados; 
 Isolamento social; 
 Solteiros ou separados;  
 Migrantes; 
 Orientação Sexual (LGBTs) 
 Baixo Rendimento 
  
 
 



FATORES DE RISCO  
 

 
Estressores Psicossociais e Vida Familiar  
 
Perdas recentes; 
 Perdas de figuras parentais na infância; 
 Abuso Físico ou Sexual;  
 Transtorno Mental dos Pais; 
 Exposição a suicídio ou casos de suicídio; 
 Bullying (vítima ou perpretador)  
 Dinâmica familiar conturbada;  
 Datas importantes 
 Reações de aniversário;  
 Personalidade com traços significativos de impulsividade, 

agressividade, humor lábil;  
 Sentir-se humilhado por ter sofrido sanções disciplinares; 
 Dificuldades nos Relacionamentos Interpessoais 
 
 
 



FATORES DE RISCO  
 

 
Condições clínicas incapacitantes 
 
• Doenças orgânicas incapacitantes; 
  
• Dor crônica; 
 
• Lesões desfigurantes perenes; 
 
• Epilepsia;  
 
• Trauma medular;  
 
• Neoplasias malignas; 
  
• Aids. 
 
 
 



Nunca tentou o suicídio 

 

 

Ideia de suicídio são 

passageiras e 

perturbadoras 

 

 

Não planeja como se matar 

 

 

Transtorno mental se 

presente, com sintomas 

bem controlados 

 

 

Boa adesão ao tratamento 

 

Tem vida e apoios sociais 

 

Tentativa de suicídio prévia 

 

Depressão ou transtorno 

bipolar 

 

Ideias persistentes de 

suicídio vistas como 

solução 

 

Não tem um plano de como 

de se matar 

 

Não é uma pessoa 

impulsiva 

 

Não abusa/depende de 

álcool/drogas 

 

Conta com apoio social 

 

Tentativa de suicídio prévia 

 

Depressão grave/influência 

de delírio/alucinação 

 

Abuso/dependência de 

álcool 

 

Desespero, tormento 

psíquico intolerável, não vê 

saída 

 

Plano definido de se matar 

 

Tem meios de como fazê-lo 

 

Já tomou providências para 

o ato suicida 

 

 



A pessoa teve alguns pensamentos suicidas, como 
“eu não consigo continuar”, “eu gostaria de estar 
morto”, mas não fez nenhum plano. 

Ação necessária 

• Oferecer apoio emocional. O ideal seria ter alguém 
na equipe treinado para orientar o indivíduo a falar 
sobre as  circunstâncias pessoais e sociais 
emergentes que o colocam sob risco. 

• Trabalhar sobre os sentimentos suicidas.  

Quanto mais abertamente a pessoa fala sobre perda, 
isolamento e  desvalorização, menos confusas suas 
emoções se tornam.  

Quando essa confusão emocional cede, a pessoa 
pode se tornar reflexiva. Esse processo de reflexão 
é crucial, ninguém senão o próprio indivíduo pode 
revogar a decisão de morrer e tomar a decisão de 
viver. 

 



 Focalize nos aspectos positivos da pessoa, fazendo-a 
falar sobre como problemas anteriores foram resolvidos 
sem recorrer ao suicídio. É uma forma de motivá-la e ao 
mesmo tempo recuperar a confiança em si mesma. 

• Se você não conseguir identificar uma condição tratável 
e/ou a pessoa não demonstrar melhora, não conseguir 
refletir sobre sua condição, encaminhe-a para um 
profissional de saúde mental. 

• Pelo menos até que ela receba tratamento adequado, 
encontre-a em intervalos regulares e mantenha contato 
externo. 

• Nem todos os pacientes com pensamentos suicidas 
serão encaminhados aos serviços especializados, 
portanto esses pacientes com baixo risco não deverão 
ser a maioria nesses serviços.                            

 

Fonte:Prevenção do suicídio: manual dirigido a profissionais das equipes de saúde  mental 

 

 



 Oriente sobre medidas de prevenção ao suicídio que 
poderão ser realizadas pelos familiares/ 
amigos/colegas, como: 

 - impedir o acesso aos meios para cometer suicídio. 
 Exemplos: esconder armas, facas, cordas, deixar 

medicamentos em local que a pessoa não tenha acesso, 
de preferência trancados, e com alguém responsável em 
administrá-los.  

 Tudo isso também deve ser esclarecido ao paciente, 
solicitando sua autorização. Explicar que essas medidas 
são temporárias, até que ele/ela melhore o suficiente 
para reassumir o controle. 

 Negocie com sinceridade, explique e peça o aval do 
paciente para todas as medidas a serem tomadas. 

 

 

 

 Fonte: Prevenção do suicídio: manual dirigido a profissionais das equipes de saúde mental 



A pessoa tem pensamentos e planos, mas não tem 
planos de cometer suicídio imediatamente. 

Ação necessária 

• Ofereça apoio emocional, trabalhe com os sentimentos 
suicidas da pessoa e focalize nos aspectos positivos. 

Em adição, continue com os passos seguintes. 

• Focalize os sentimentos de ambivalência. O 
profissional da saúde deve focalizar na ambivalência 
sentida pelo indivíduo em risco de suicídio entre viver 
e morrer, até que gradualmente o desejo de viver se 
fortaleça. 

 Explore alternativas ao suicídio. 

      O profissional da saúde deve tentar explorar as 
várias alternativas ao suicídio, até aquelas que podem 
não ser soluções ideais, na esperança de que a pessoa 
vá considerar ao menos uma delas. 

 



A pessoa tem um plano definido, tem os meios 
para fazê-lo e planeja fazê-lo prontamente.  

Muitas vezes já tomou algumas providências 
prévias e parece estar se despedindo. 

Ação necessária 

• Estar junto da pessoa. 

 Nunca deixá-la sozinha. 

 
 

Fonte: Prevenção do suicídio: manual dirigido a profissionais das equipes de saúde mental 

 



 Gentilmente falar com a pessoa e remover 
pílulas, faca, arma, venenos, etc. (distância 
dos meios de cometer suicídio).  

 

 

 Explicar que você está ali para ajudá-la, 
protegê- la e que no momento ela parece 
estar com muita dificuldade para comandar a 
própria vida. 

 

 
Fonte: Prevenção do suicídio: manual dirigido a profissionais das equipes de saúde mental  

 

 



• Fazer um contrato, e tentar ganhar tempo. 

 

• Informar a família e reafirmar seu apoio. 

• Se onde você trabalha o psiquiatra não está acessível ou 
não tem hospitalidade diurna e noturna, esta é uma 
situação de emergência. Entre em contato com um 
profissional da saúde mental ou do serviço de 
emergência mais próximo. Providencie uma ambulância 
e encaminhe a pessoa ao pronto-socorro psiquiátrico, de 
preferência. 

 Explique ao profissional que irá recebê-la o resultado da 
sua avaliação, pois é indispensável que ele entenda o 
motivo do encaminhamento. Além do mais, você já 
conseguiu obter informações importantes. 

 

 Prevenção do suicídio: manual dirigido a profissionais das equipes de saúde 
mental  

 



 Se no local em que você trabalha pode ser feita 
a avaliação psiquiátrica ou existe hospitalidade 
diurna e noturna, um acolhimento pode ser feito, 
seguido de investigação inicial e posterior 
tratamento.  

 

 

 Tente convencer a pessoa a permanecer no 
serviço para receber ajuda e os cuidados 
necessários. Mesmo em um ambiente protegido, 
ela deverá ficar sob maior observação, pois 
ainda existe o risco de ela tentar o suicídio 
utilizando os meios que estiverem ao seu 
alcance. 

 Fonte: Prevenção do suicídio: manual dirigido a profissionais das equipes de saúde mental  

 



 Quando encaminhar para equipe de saúde mental 
 Em geral situações de maior risco e gravidade. 
 
 Como encaminhar: 
• Você deve ter tempo para explicar à pessoa a razão do 

encaminhamento. 
• Marcar a consulta. 
• Esclareça a pessoa de que o encaminhamento não significa 
que o profissional da saúde está lavando as mãos em 
relação ao problema. 
• Veja a pessoa depois da consulta. 
• Tente obter uma contra-referência do atendimento. 
• Mantenha contato periódico. 
 
 Fonte:Prevenção do suicídio: manual dirigido a profissionais das equipes de saúde mental 



Recursos da comunidade 

As fontes de apoio usualmente disponíveis são: 

• família; 

• companheiros/namorados; 

• amigos; 

• colegas; 

• clérigo; 

• profissionais de saúde; 

• grupos de apoio, ex.: Centro de Valorização da Vida 
(CVV) 

 

 
Fonte:Prevenção do suicídio: manual dirigido a profissionais das equipes de saúde mental 



• Tente conseguir permissão do paciente para recrutar quem possa 
ajudá-lo, em geral alguém de sua confiança, e depois entre em 
contato com essas pessoas. 

• Mesmo que a permissão não seja dada, em uma situação de risco 
importante tente localizar alguém que seria particularmente 
compreensivo com o paciente. Procure, dentro do possível, 
preservar o sigilo do paciente. 

• Fale com o paciente e explique que algumas vezes é mais fácil 
falar com um estranho do que com uma pessoa amada, para que 
ele ou ela não se sinta negligenciado ou ferido. 

• Fale com as pessoas de apoio sem acusá-las ou fazê-las 
sentirem-se culpadas. 

• Assegure novamente seu apoio nas ações que serão tomadas. 
• Fique atento também às necessidades dos que se propuseram a 

ajudar. 
 
Fonte: 
Prevenção do suicídio: manual dirigido a profissionais das equipes de saúde mental  



Ações imediatas 
 

Garantir  a segurança da pessoa 

 

Impedir que ela se mate 

Afastar meios letais 

Oferecer apoio emocional de vigilância 

Incentivar participação nas atividades do tratamento 

 

Psicofármacos: 

Para diminuir a ansiedade e a impulsividade 

Para garantir a noite de sono 

 

Identificar pessoas significativas e obter seu apoio 



Estado mental crítico, cuja gravidade impeça a boa 

condução ambulatorial 

Exigência de se obter história mais acurada ou completa 

Necessidade de um período mais longo de observação do 

paciente 

Reavaliação do tratamento psiquiátrico que vinha sendo 

realizado 

Ausência de uma rede de apoio social 

Família claramente disfuncional ou sem condições de dar 

continência emocional 

Familiares mostram-se cansados de cuidar do paciente 

Risco de vida 

 





 Cada pessoa é afetada  de forma diferente 
por situações de crise e problemas na vida. 

 
 Alguns ficam ansiosos, outros irritados, 

outros inseguros, outros com medo… 
 
 As reações dependem: da natureza e 

gravidade dos acontecimentos que 
experimentam; a experiência com  
acontecimentos angustiantes anteriormente 
vividos; apoio de outras pessoas na vida; 
saúde física e mental; história pessoal e 
familiar de saúde mental; sua cultura e 
tradições; sua idade. 



Universal 

- Programas destinados à população 

geral, supostamente sem qualquer 

fator associado ao risco; 

- Conscientização do suicídio; 

-Prevenção e Educação para 

funcionários, pais e adultos na 

Comunidade;  

- Esforços de Prevenção e Promoção 

de saúde para todos os alunos 

 



Fatores de proteção 

Fatores importantes que 
fornecem proteção contra o 
comportamento suicida são: 

Padrões familiares 

• bom relacionamento com 
familiares; 

• apoio familiar. 

Personalidade e estilo cognitivo 

• boas habilidades/ relações 
sociais; 

• confiança em si mesmo , em 
suas conquistas e sua 
situação atual; 

• capacidade de procurar ajuda 
quando surgem dificuldades, 
ex. em trabalhos escolares; 

• capacidade de procurar 
conselhos quando decisões 
importantes devem ser 
tomadas; 

• estar aberto para os conselhos 
e as soluções de outras 
pessoas mais experientes; 

• estar aberto ao conhecimento. 
Fatores culturais e sócio-

demográficos: 
• integração social, ex. através 

de participação em esportes, 
igrejas, clubes e outras 
atividades; 

• bom relacionamento com 
colegas de escola; 

• bom relacionamento com 
professores e outros adultos; 

• aceita a ajuda de pessoas 
relevantes. 

 

Fatores de proteção 



•Ambivalência 

•Impulsividade 

•Rigidez Cognitiva 

 



 

Seletiva 

 

Programas de prevenção e Serviços 

para Sub-grupos com maior risco. 

 

(Adolescentes, idosos, LGBTs...) 

 



 

Indicada 
 

Estratégias direcionadas a indivíduos em alto risco  
reduzir fatores de risco e aumentar fatores de 
proteção. 
    
-Treinamento de habilidades para pessoas em alto 
risco; 
 
-Treinamento para familiares; 
  
- Constituir equipe de referência para intervenção em 

crise e tratamento. 



 Não existe experiência humana sem dor. 

 

 Somos sujeitos da tragédia. 

 

 Ao mesmo tempo, somos sujeitos capazes de 
construir beleza sobre a dor. 



Steve McCurry 

Humanos precisam de humanos 





 Composição da Rede de Atenção Psicossocial RAPS 

 Na Atenção Básica 

 Unidade Básica de Saúde; 

 Núcleo de Apoio a Saúde da Família; 

 Consultório de Rua; 

 Apoio aos Serviços do componente Atenção Residencial de Caráter Transitório; 

 Centros de Convivência e Cultura. 

 Atenção Psicossocial Estratégica 

 Centros de Atenção Psicossocial nas suas diferentes modalidades. 

 Atenção de Urgência e Emergência 

 • SAMU 192; 

 • Sala de Estabilização; 

 UPA 24 horas e portas hospitalares de atenção à urgência /pronto socorro, Unidades 
Básicas de Saúde. 

 Atenção Residencial de Caráter Transitório 

 Unidade de Acolhimento; 

 Serviço de Atenção em Regime Residencial. 

 Atenção Hospitalar 

 Enfermaria especializada em hospital geral; 

 Serviço Hospitalar de Referência (SHR) para Atenção às pessoas com sofrimento ou 
transtorno mental e com Necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 
drogas. 

 Estratégia de Desinstitucionalização 

 Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT); 

 Programa de Volta para Casa (PVC). 

 Estratégias de Reabilitação Psicossocial 

 Iniciativas de Geração de Trabalho e Renda; 

 Empreendimentos Solidários e Cooperativas SociaIs. 

 





 Todos os serviços da RAPS são públicos e 
ampliam o acesso da população à atenção 
psicossocial através do acolhimento, 
acompanhamento contínuo e atenção às 
urgências e emergências, de forma a 
promover vínculos e garantir os direitos das 
pessoas que precisam de tratamento. 



 Na Atenção Básica, aqueles que têm 
necessidade de atendimento devido a 
transtornos mentais e/ou uso decorrente de 
álcool e outras drogas podem receber 
atendimento tanto nas Unidades Básicas de 
Saúde, como nos Núcleos de Apoio à Saúde 
da Família e Consultórios na Rua 



 Outra maneira possível para acessar a Rede 
de Atenção Psicossocial do SUS é através 
dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 
que são locais destinados a prestar atenção 
diária a pessoas com transtornos mentais 
e/ou decorrentes do uso de álcool e outras 
drogas, tanto em situações graves ou de 
crise, quanto em situações de reabilitação. 

http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/saude-mental/acoes-e-programas-saude-mental/centro-de-atencao-psicossocial-caps
http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/saude-mental/acoes-e-programas-saude-mental/centro-de-atencao-psicossocial-caps
http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/saude-mental/acoes-e-programas-saude-mental/centro-de-atencao-psicossocial-caps
http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/saude-mental/acoes-e-programas-saude-mental/centro-de-atencao-psicossocial-caps
http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/saude-mental/acoes-e-programas-saude-mental/centro-de-atencao-psicossocial-caps
http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/saude-mental/acoes-e-programas-saude-mental/centro-de-atencao-psicossocial-caps
http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/saude-mental/acoes-e-programas-saude-mental/centro-de-atencao-psicossocial-caps
http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/saude-mental/acoes-e-programas-saude-mental/centro-de-atencao-psicossocial-caps
http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/saude-mental/acoes-e-programas-saude-mental/centro-de-atencao-psicossocial-caps


 Em situações de Emergência e Urgência, 
o SAMU 192, UPA 24 horas, Prontos Socorros 
e portas de urgência hospitalares devem 
atender o paciente que possui transtornos 
mentais e/ou sofrimentos decorrentes do uso 
de álcool e outras drogas. Nesse caso não é 
necessário que o serviço seja exclusivo para 
atendimento da RAPS. Isso significa que um 
hospital público não pode recusar 
atendimento de emergência. 

http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/samu
http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/samu
http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/samu
http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/upa
http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/upa
http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/upa
http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/upa
http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/upa


Onde buscar ajuda: 

 Centros de Atenção Psicossocial – CAPS 
Hospital de Saúde Mental Professor Frota 
Pinto 
Rua Vicente Nobre Macêdo, s/n – Messejana – 
Fortaleza/CE 
www.hsmm.ce.gov.br 
(85) 3101.4328 

 Programa de Apoio à Vida – PRAVIDA/UFC 
Rua Capitão Francisco Pedro, 1210 – Rodolfo 
Teófilo – Fortaleza/CE 
www.pravida.com.br 
contato.pravida@gmail.com 
(85) 98400-5672 



 Instituto Bia Dote 
Av. Barão de Studart, 2360 – Sala 1106 – 
Aldeota – Fortaleza/CE 
institutobiadote.org.br 
contato@institutobiadote.org.br 
institutobiadote@gmail.com 
(85) 3264.2992 

 Instituto DimiCuida 
Av. Santos Dumont, 1388 – Aldeota – 
Fortaleza/CE 
www.institutodimicuida.org.br 
fabiana@institutodimicuida.org.br 
(85) 3255.8864 / (85) 98131-1223 
(whatsapp) 



 Laboratório de Relações Interpessoais – 
LABRI/UFC 
labriufc@gmail.com 
Centro de Valorização da Vida 
https://www.cvv.org.br 
Fone: 141 / (85) 3257-1084. 

 

 



 Falta de articulação da rede (RAPS) 

 Plano de Prevenção Municipal 

 Preconceito 

 Despreparo dos profissionais 

 Saúde mental envolve toda a sociedade 

 Ações para reconhecimento dos sinais e 
intervenção em crise 

 Desfazer o preconceito 

 





 Telefones dos centros de crise 

 Manejo de ansiedade 

 Descobrir os gatilhos que costumam 
desencadear ideação suicida 

 Relação de duas os mais pessoas que 
costumam dar apoio 

 Contato do psiquiatra e psicoterapeuta 
acessível 

 Rede de apoio psicossocial 

 Arte, esporte 

 Engajamento da Escola 

 

 



 Controle das armas de fogo e pesticidas 

 Controle de medicação 

 Identificar e acompanhar sujeitos com 
problemas psiquiátricos. 

 

 

 



Poema  

Desejo primeiro que você ame, 
E que amando, também seja amado. 
E que se não for, seja breve em esquecer. 
E que esquecendo, não guarde mágoa. 
Desejo, pois, que não seja assim, 
Mas se for, saiba ser sem desesperar.  

Desejo também que tenha amigos, 
Que mesmo maus e inconseqüentes, 
Sejam corajosos e fiéis, 
E que pelo menos num deles 
Você possa confiar sem duvidar. 
E porque a vida é assim, 
Desejo ainda que você tenha inimigos. 
Nem muitos, nem poucos, 
Mas na medida exata para que, algumas vezes, 
Você se interpele a respeito 
De suas próprias certezas. 
E que entre eles, haja pelo menos um que seja justo, 
Para que você não se sinta demasiado seguro.  

Desejo depois que você seja útil, 
Mas não insubstituível. 
E que nos maus momentos, 
Quando não restar mais nada, 
Essa utilidade seja suficiente para manter você de pé.  



Desejo ainda que você seja tolerante, 
Não com os que erram pouco, porque isso é fácil, 
Mas com os que erram muito e irremediavelmente, 
E que fazendo bom uso dessa tolerância, 
Você sirva de exemplo aos outros.  

Desejo que você, sendo jovem, 
Não amadureça depressa demais, 
E que sendo maduro, não insista em rejuvenescer 
E que sendo velho, não se dedique ao desespero. 
Porque cada idade tem o seu prazer e a sua dor e 
É preciso deixar que eles escorram por entre nós.  

Desejo por sinal que você seja triste, 
Não o ano todo, mas apenas um dia. 
Mas que nesse dia descubra 
Que o riso diário é bom, 
O riso habitual é insosso e o riso constante é insano.  

Desejo que você descubra , 
Com o máximo de urgência, 
Acima e a respeito de tudo, que existem oprimidos, 
Injustiçados e infelizes, e que estão à sua volta.  



Desejo ainda que você afague um gato, 
Alimente um cuco e ouça o joão-de-barro 
Erguer triunfante o seu canto matinal 
Porque, assim, você se sentirá bem por nada.  

Desejo também que você plante uma semente, 
Por mais minúscula que seja, 
E acompanhe o seu crescimento, 
Para que você saiba de quantas 
Muitas vidas é feita uma árvore.  

Desejo, outrossim, que você tenha dinheiro, 
Porque é preciso ser prático. 
E que pelo menos uma vez por ano 
Coloque um pouco dele 
Na sua frente e diga "Isso é meu", 
Só para que fique bem claro quem é o dono de quem.  

Desejo também que nenhum de seus afetos morra, 
Por ele e por você, 
Mas que se morrer, você possa chorar 
Sem se lamentar e sofrer sem se culpar.  



Desejo por fim que você sendo homem, 
Tenha uma boa mulher, 
E que sendo mulher, 
Tenha um bom homem 
E que se amem hoje, amanhã e nos dias seguintes, 
E quando estiverem exaustos e sorridentes, 
Ainda haja amor para recomeçar. 
E se tudo isso acontecer, 
Não tenho mais nada a te desejar ".  

 

Victor Hugo 
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