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Mês destinado à Prevenção do Suicídio.

Estamos em Campanha pelo “Setembro Amarelo”01

Mas nós precisamos tocar neste assunto.

O Suicídio é um tema que as pessoas evitam.

A sensibilização de todos nós é essencial para o enfrentamento 

das causas de suicídio. 

O suicídio hoje é um problema de saúde pública.

E isto diz respeito a você e a quem você ama.
Nos interessamos por seu bem estar. 

O Tribunal de Justiça do Pará, através da Secretaria de  Gestão 

de pessoas e da Coordenadoria de Saúde, vem trazer esta  

publicação até você, por 04 bons motivos :
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TRISTEZA 

INTENSA

DURANTE

DIAS

FALTA DE 

INTERESSE

E DE 

PLANOS 

FUTUROS

TENTATIVAS 

PRÉVIAS DE

SUICÍDIO

FRASES NEGATIVAS:

“VOCÊ ESTARIA MELHOR 

SEM MIM”... OU “TALVEZ 

EU DEVESSE SUMIR”...

AGITAÇÃO, CHORO 

EXCESSIVO, 

IRRITABILIDADE OU 

ISOLAMENTO SOCIAL, 

FADIGA E DORES 

MUSCULARES.



Mitos e Verdades
SOBRE COMPORTAMENTO SUICIDA

“QUEM AMEAÇA 

SE SUICIDAR 

QUER CHAMAR 

ATENÇÃO”

“QUEM QUER 

SE MATAR 

NÃO AVISA”

“NÃO É BOM DAR IDEIAS 

FALANDO SOBRE 

SUICÍDIO, MORTE E 

MORRER”
A maioria dos suicidas tem 

história prévia de tentativas 

“mal sucedidas”. A tentativa 

prévia de suicídio é um dos 

mais importantes fatores de 

risco, pois aumenta em 40x 

a possibilidade de 

recorrência.

Conversar e discutir o assunto 

é uma das principais formas de 

prevenção, e ajuda as pessoas 

a conhecer  os fatores de 

risco, tendências e a intervir 

quando for necessário. 

O suicídio é um fenômeno 

complexo. É comum haver 

AMBIVALÊNCIA em 

relação ao desejo ou não de 

morrer. A morte é encarada 

como uma tentativa 

desesperada de por um fim 

ao sofrimento.



OS ELOS

O elo da esperança

O elo da perseverança

O elo da amizade

O elo da força

O elo do pensamento

O elo da reflexão

Vêm de dentro para fora

Trazendo o elo 

Da emoção, da alegria

O Elo do engajamento

O elo da fé,

O elo da União

O elo do auto perdão

O elo do resultado...

(CLÁUDIO MOREIRA)





DEPRESSÃO

DESAMPARO

DESESPERANÇA

DESESPERO

ATENÇÃO AOS
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De repente, não mais que de repente, 

Dias cinzentos! Prazer, me chamo

Depressão.



A depressão 

está relacionada  

a 30% dos casos

de suicídio.

É preciso quebrar o

Em torno da doença





Uma dor que desatina a doer... 
Ou talvez um contentamento 
Descontente!



A resposta para uma pergunta na maioria das vez
es social, feita desatentamente: TUDO BEM ?

O QUE REALMENTE A PESSOA RESPONDERIA?



A SAGA DO CACHORRO   PRETO
UMA METÁFORA SOBRE A DEPRESSÃO

Sempre que o cachorro aparecia eu me sentia 

vazio e a vida parecia tornar-se mais lenta. Ele 

me surpreendia com uma visita sem razão ou 

ocasião.

O cachorro preto me fazia parecer e me sentir

mais velho do que eu era. Enquanto o resto do

mundo parecia aproveitar a vida, eu via tudo

através do cachorro. Atividades que antes me 

traziam prazer, subitamente pararam de fazê-lo.

EU TINHA UM CACHORRO PRETO. SEU NOME ERA DEPRESSÃO. 
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A SAGA DO CACHORRO PRETO
UMA METÁFORA SOBRE A DEPRESSÃO

Ele gostava de arruinar meu apetite. Ele mastigou minha memória e a 

minha capacidade de concentração. Com ele, era necessária força 

sobre-humana para fazer qualquer coisa. Em eventos sociais, ele 

espantava para longe qualquer confiança que eu tinha.

Meu maior medo era ser descoberto, eu me preocupava que as 

pessoas iriam me julgar. Por causa da vergonha e do estigma do 

cachorro, eu estava sempre preocupado em ser descoberto.

Então investi vastas quantidades de energia para escondê-lo.

Manter uma mentira emocional é exaustivo.

O cachorro podia me fazer pensar e dizer coisas negativas. Ele podia 

me deixar irritado e de difícil convívio. Ele tomava meu amor e 

enterrava minha intimidade. Ele adorava me acordar com 

pensamentos negativos e repetitivos. Ele também gostava de me 

lembrar o quão cansado eu estaria no dia seguinte.
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A SAGA DO CACHORRO   PRETO
UMA METÁFORA SOBRE A DEPRESSÃO

Ter um cachorro preto não é se sentir triste ou 

pra baixo, é pior, é não ter a capacidade de sentir.

Eu envelhecia e o cachorro preto ficava maior, 

aparecendo toda hora. Eu tentava espantá-lo, mas 

frequentemente ele vencia. Cair ficou mais fácil do 

que me levantar novamente.

Então, eu me tornei bom em me "automedicar", 

coisa que não ajudava de verdade. Em certo ponto 

eu me senti totalmente isolado de tudo e de todos.

O cachorro preto tinha finalmente conseguido 

sequestrar a minha vida. Quando se perde a 

felicidade de viver, você começa a questionar qual 

é o motivo da vida.
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A SAGA DO CACHORRO   PRETO
UMA METÁFORA SOBRE A DEPRESSÃO

Foi quando eu procurei ajuda profissional. Meu primeiro passo para 

me recuperar e dar uma reviravolta em minha vida. Descobri que não 

importa quem você é, o cachorro preto afeta milhões de pessoas. 

Todos podem ser afetados por ele. Não existe pílula mágica. 

Medicação ajuda alguns, mas outros precisam de outra abordagem.

Também aprendi que ser emocionalmente sincero com as pessoas 

próximas pode mudar tudo. Acima de tudo, aprendi a não temer o 

cachorro preto e até o ensinei alguns truques. Quanto mais cansado e 

estressado você está, mais alto ele late. Aprenda a ter a mente serena.

Exercícios físicos são tão eficientes quanto medicamentos para tratar a 

depressão. Ande ou corra e deixe-o para trás. Colocar seus sentimentos 

no papel pode ser catártico (purificador, libertador) e revelador. 

Lembre-se das coisas das quais você é grato.

Não importa quão ruim a sua vida esteja; tomar os passos certos e 

conversar com as pessoas certas fazem os dias de cão passarem.
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A SAGA DO CACHORRO   PRETO
UMA METÁFORA SOBRE A DEPRESSÃO

Eu não diria que sou grato ao cachorro preto, 

mas ele tem sido um professor incrível. Ele me 

forçou a reavaliar a minha vida. Aprendi que ao 

invés de correr dos meus problemas, devo 

abraçá-los. Quem sabe o cachorro preto faça 

sempre parte da minha vida, mas ele nunca será 

a fera que já foi.

Nós temos um acordo: por meio do conhecimento, 

paciência, disciplina e humor, até o pior cachorro 

preto pode ser curador. 

Se você está com problemas, nunca tenha 

medo de pedir ajuda. Não existe vergonha 

alguma em fazê-lo. A única vergonha é deixar a 

vida passar.
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O cachorro preto de cada 

um de nós tem o espaço que lhe 

concedemos...

FONTE: http://nerdpai.com/o-cachorro-preto-prova-que-falhamos-como-seres-humanos/



ELES TAMBÉM TINHAM UM CACHORRO PRETO

Renato Russo
VOCALISTA DA BANDA “LEGIÃO URBANA”

Clarice Lispector
ESCRITORA E JORNALISTA UCRANIANA

NATURALIZADA BRASILEIRA



A  VIA  LÁCTEA O CACHORRO PRETO ÀS 

VEZES LATIA ALTO

Como aconteceu quando Renato 

escreveu “A via láctea”
Quando tudo está perdido sempre existe 

um caminho

Quanto tudo está perdido sempre existe 

uma luz

Mas não me diga isso.

Hoje a tristeza não é passageira

Hoje fiquei com febre a tarde inteira

E quando a noite chegar

Cada estrela parecerá uma lágrima.

Queria ser como os outros

E rir das desgraças da vida

Ou fingir estar sempre bem

Ver a leveza das coisas com humor

Mas não me diga isso. Renato Russo
VOCALISTA DA BANDA “LEGIÃO URBANA”



A VIA LÁCTEA O CACHORRO PRETO ÀS 

VEZES LATIA ALTOÉ só hoje e isso passa

Só me deixe aqui quieto, isso passa

Amanhã é outro dia, não é?

Eu nem sei porque me sinto assim

Vem de repente um anjo triste perto de mim

E essa febre que não passa, 

e o meu sorriso sem graça... 

Não me dê atenção, 

mas obrigado por pensar em mim.

Quando tudo está perdido sempre existe 

uma luz

Quanto tudo está perdido sempre existe um 

caminho... Quando tudo está perdido 

eu me sinto tão sozinho

Quando tudo está perdido 

não quero mais ser quem eu sou

Mas não me diga isso, não me dê atenção

E obrigado por pensar em mim.

Renato Russo
VOCALISTA DA BANDA “LEGIÃO URBANA”

Como aconteceu quando Renato 

escreveu “A via láctea”



“Minha alma tem o peso da luz.
Tem o peso da música.

Tem o peso de uma lembrança.
Tem o peso de uma saudade.

Tem o peso de um olhar.
Pesa

Como pesa uma ausência.
E uma lágrima 

que não se chorou.
Tem o imaterial peso da solidão

No meio dos outros”. 

Clarice Lispector
ESCRITORA E JORNALISTA UCRANIANA

NATURALIZADA BRASILEIRA

O CACHORRO PRETO ÀS 

VEZES LATIA ALTO

Como aconteceu quando Clarice 
escreveu, em seu último bilhete:



PROFISSIONAIS

Também precisam estar

#capacitados #treinados

para intervir e ajudar

através da escuta
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#NOBRASIL

estamos no 

8º lugar

Mundial 

absoluto

em casos de suicídio



#O Mundo podia ser 

Melhor. 

Segundo a OMS
#9 a cada 1O 

Casos de suicídio 

podem ser evitados
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#NASCIDADES

Onde há centros de atenção à 

Saúde mental (CAPS) se reduz 

Em 14% o número de SUICÍDIOS



ADOLESCENTES
ainda são vítimas da “baleia azul”



ADOLESCENTES

Pensa que acabou?? 

Ainda tem a boneca

MOMO#momo também tem jogo

#ambos os jogos induzem 

ao suicídio



FONTE: SBT. 2018



#Sinais de Alerta
Aos pais

#USO PROLONGADO DE REDES 

SOCIAIS SEM VIGILÂNCIA

#MUDANÇA BRUSCA DE 

COMPORTAMENTO, COMO: 

ISOLAMENTO SOCIAL, INTERESSE 

PELA VIOLÊNCIA E AGRESSIVIDADE

#CORTES PELO CORPO

#SE ESCONDER PARA USAR 

CELULAR  OU COMPUTADOR



O QUE PODE SER FEITO?  

Enfrentando o problema com informação...

#DECIDINDO A FAVOR DA VIDA

#1- Mantenha espaço para diálogo aberto 

com seus filhos

#2- Evite julgamentos

#3- Mantenha vigilância quanto ao uso de 

redes sociais

#4 - Converse em caso de mudanças bruscas 

de comportamento

#5 - Ofereça apoio e busque ajuda 

Profissional quando necessário

Quanto aos filhos... e aos jogos 



eios

P

uitas causas, étodos

roblemas de saúde

Questões familiares

Eventos estressantes e traumas 

Perdas importantes

Uso de álcool e drogas

Problemas financeiros

Envenenamento

Enforcamento

A rmas de fogo

Acidentes violentos

Transtornos mentais



Como posso ajudar?



Fonte: TV Gazeta, 2018

Como posso ajudar?



EVITE JULGAMENTOS E POSTURAS 
PRECONCEITUOSAS



Quando uma pessoa 

fala em suicídio, ela 

quer matar a dor, 

apenas a dor!

Jamais a si mesma.

Saiba entender este 

pedido de socorro.

Para quem está sofrendo



Falando sobre o assunto, 

você identifica aquilo 

que pode parecer 

“besteira”, “bobagem” 

para alguns, mas que 

já representa um sinal 

claro de depressão, 

emitido por quem sofre 

com o transtorno.

FONTE: IASD, 2018



Lembre a pessoa sobre algo muito importante:

Ela não está sozinha!



Infographic Style
Insert the title of your subtitle Here
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#ajude

De diferentes formas,

Demonstre interesse.



Aceitar a situação e não julgar são 

comportamentos fundamentais 

para facilitar a comunicação.    

ABORDAGEM CALMA, ABERTA

A chave para uma 
Intervenção eficaz

Ouvir com cordialidade e usando a 

máxima empatia ajuda a quebrar 

barreiras. Tenha empatia com as 

emoções da pessoa.     

ESCUTA ATIVA E EMPÁTICA

Manter a calma e manifestar respeito 

pelos sentimentos, valores e opiniões 

da pessoa, entendendo-os, são 

atitudes de ajudarão você a fazer a 

diferença.

RESPEITO E AFETO



CONHEÇA
Os sinais de alerta e 

fatores de risco

OBSERVE! 

Alguém próximo a você 

apresenta os sinais de 

comportamento ou 

ideações suicidas?

LEVE A SÉRIO
Os sinais de alerta 

jamais devem ser 

ignorados.

Não deixe passar em branco os 

sinais que a pessoa emitir. 

Lembre-se: é um pedido de 

socorro.



CONVERSE!
Encoraje a pessoa a 

buscar ajuda 

profissional.
A abordagem de um profissional 

habilitado será fundamental 

para a adequada condução 

terapêutica da situação.

OFEREÇA APOIO
Ajude a pessoa a 

encontrar um 

profissional.

Caso ela não possa custear o 

tratamento, procure um CAPS / SUS 

na cidade: É GRATUITO! Ou procure 

uma clínica-escola de faculdades ou 

oriente-a a ligar para o CVV.

Telefone 141.



Motivos para continuar ?
Há muitos!

Sua música favorita ainda irá tocar algumas vezes…

A lua é bonita demais para nunca mais ser vista…

Seu pet de estimação sentirá a sua falta...

Espere até ver as luzes do natal este ano...

Você ainda não viu aquele filme incrível...

Você ainda tem sonhos para realizar...

Você é importante para nós!

Você verá que tudo passa... Isto também passará!

Você é o amor de alguém...
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#Comogirassol

Busque a luz



Mais bonito não há
(MILTON NASCIMENTO E THIAGO IORC) 

Nada mais belo que o olhar 

de uma criança de manhã

Chuva de carinho é o que posso 

Pedir nessa imagem tão sã;

Lindo no horizonte o amanhã 

que nunca esqueci

Doce lembrança do sonho 

que vejo daqui

Ser amor (pra quem anseia)

Solidão (de casa cheia)

Dar a voz (que incendeia)

Ter um bom motivo para acreditar

Mais bonito não há

Pode acreditar

Mais bonito não há



Mais bonito não há
(MILTON NASCIMENTO E THIAGO IORC) 

Nada mais belo que o abraço sereno

E sabor de perdão

Ver a beleza e em gesto pequeno

Ter a imensidão

Como espalhar por aí

Qualquer coisa que faça sorrir

Aquietar o silêncio

Das dores daqui

Ser amor pra quem anseia

Solidão de casa cheia

Dar a voz que incendeia

Ter um bom motivo para acreditar

Mais bonito não há

Pode acreditar

Mais bonito não há



IvangelaDuarte

Servidora do TJPA  Analista Judiciária – Enfermeira

Especialista em Administração de Sistemas de Saúde,

Gestão Hospitalar, Desenvolvimento de Pessoas, 

Engenharia de Produção e Gestão de Processos.

Graduanda do Curso de Bacharelado em Direito

Servidora do TJPA  Analista Judiciária – Psicóloga

Chefe do Serviço de Apoio Psicossocial  do TJPA

Especialista em  Neuropsicologia,  Psicologia da Saúde 

Psicologia Hospitalar  Especialista em Gestão de Pessoas

 Mestre em Neurociências e Comportamento

Carolina Monteiro

AS  AUTORAS / PESQUISADORAS
Parafraseando 

Fernando Pessoa...

“Eu amo tudo o que já foi

Tudo o que já não é

A dor que já não me dói

A antiga e errônea fé

O ontem que a dor deixou

O que deixou alegria

Só porque foi, e voou

E hoje já é outro dia”.


