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ATENÇÃO! 

O conteúdo deste e-book não substitui o tratamento médico. Se você 

sente que necessita da ajuda de um profissional de saúde, como um 

psicólogo ou um psiquiatra, não hesite em buscá-la hoje mesmo. Se você 

já está em tratamento, siga todas as recomendações e continue tomando 

as medicações que o seu médico prescreveu. 
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Introdução 
 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 

mais de 800 mil pessoas morrem todos os anos por 

suicídio, uma pessoa a cada 40 segundos. É uma das 

principais causas de morte entre pessoas de 15 a 29 

anos. Há indícios de que, para cada adulto que 

cometeu suicídio, possivelmente mais de 20 outros 

tentaram se matar. Essa triste realidade levou o 

suicídio a ser considerado como um dos maiores 

problemas de saúde pública do mundo.  

O suicídio pode atingir todos os tipos de pessoas, 

independentemente da raça, credo ou nível social. 

Pessoas cometem suicídio com desejo de acabar com 

a dor e a angústia; pensam que seus problemas não 

têm mais solução. Naquele momento, não conseguem 

perceber que o suicídio é uma “solução” permanente 

para um problema temporário. 

Tanto jovens quanto adultos podem não ter 

habilidades para lidar com problemas e crises da vida. 

Podem não ter um propósito para viver ou passaram 

por uma situação que tirou seu desejo de viver. Por 

mais graves que sejam os problemas, só podemos 

resolvê-los se continuarmos vivendo. Queremos 

incentivar você a manter um espírito otimista e 

esperançoso diante da vida, sendo sensível e 

compassivo com aqueles que sofrem o peso de seus 

problemas com desespero e profunda ansiedade. 

 



 

 

Quando você perde o desejo de viver 

Algumas pessoas, diante das situações difíceis da vida, 

sentem-se desesperadas e emocionalmente 

sobrecarregadas, e pensam no suicídio como uma 

saída. A ideação suicida pode ocorrer quando há 

situações que envolvem doenças incuráveis ou muito 

dolorosas, falta de afeto, ou problemas que trazem 

uma sobrecarga de tensões como divórcio, perda de 

emprego, vícios em drogas, perda de entes queridos, 

depressão grave ou transtornos mentais. 

Quando as coisas dão errado e as pessoas não têm a 

quem recorrer ou acreditam que não têm em quem se 

apoiar e buscar ajuda, elas podem perder a esperança 

de serem capazes de superar aquele momento e 

seguir em frente, pensando que ninguém se importa 

com o que acontece com elas ou que o mundo seria 

melhor sem elas. Não sentir o afeto sincero e a 

compreensão de outras pessoas, especialmente de 

sua família, em alguns casos pode levá-las a perder o 

desejo de viver, por terem medo da ideia de 

continuarem sozinhas e sem apoio. 

O baixo autoconceito e a baixa autoestima podem 

levar as pessoas a pensar que não são boas o 

suficiente nem são capazes de enfrentar os desafios 

apresentados a elas em seu cotidiano. Sucessos e 

conquistas sustentam nosso senso de orgulho e 

dignidade, enquanto fracassos e rejeições podem 

trazer um sentimento de culpa, insegurança e 

inferioridade. É comum estarmos preocupados em 



 

 

sermos aceitos pelos outros, em nos sentirmos bem e 

em sabermos que podemos enfrentar as diferentes 

situações da vida. 

Mas não há vida sem problemas. Embora achemos 

ilógico, adversidades e frustrações são oportunidades 

de amadurecimento e crescimento. As dificuldades na 

vida podem ser utilizadas para reflexão e avaliação, 

pois nos forçam a pensar em alternativas para buscar 

mudanças positivas e sermos responsáveis por nossa 

vida. 

Nesse caminho há sempre algo a aprender, algo que 

nos dá a oportunidade de mudar de direção. Quando 

reconhecemos que como seres humanos podemos 

falhar e cometer erros, podemos aprender com os 

erros e estar mais seguros e com mais confiança para 

lidar com as adversidades da vida. 

 

 Fatores que podem levar ao  

pensamento ou ideação suicida  

São diversas as causas que fazem com que uma 

pessoa tenha um pensamento, ideação suicida ou, em 

certo momento, pense em acabar com sua vida por 

meio do suicídio. Entre elas temos fatores do tipo 

social, emocional, físico, mental ou espiritual.  

Algumas circunstâncias que podem abalar 

profundamente as pessoas incluem: 



 

 

• Histórico de abuso sexual, físico ou verbal; 

abandono ou negligência dos pais ou familiares 

durante a infância ou adolescência.  

• Estar passando por uma crise familiar, rompimento 

de um namoro, divórcio, relações amorosas 

frustradas, infidelidade no casamento, ciúme e 

inveja.  

• Perda de vários entes queridos ou do único ente 

querido, tristeza prolongada depois da perda de 

um familiar. 

• Um histórico pessoal de tentativa de suicídio, ou de 

familiar ou de um amigo que tentou suicídio.  

• Relatos de familiares ou pessoas próximas de que 

seria “melhor” morrer, por causa de alguma 

incapacidade física ou de doenças incuráveis.  

• Estresse e ansiedade em virtude da dura realidade 

social em que o país vive, medo de não conseguir 

atender às necessidades básicas da família, com o 

alto custo de vida, a falta de emprego, a perda de 

confiança no governo, no sistema e nas instituições, 

incluindo a igreja e os partidos políticos. 

• Fatores biológicos como: desequilíbrios hormonais, 

deficiências de certas vitaminas ou minerais que 

podem estimular o desenvolvimento da depressão 

crônica ou afetar o sistema nervoso levando a um 

transtorno mental que, em alguns casos graves, 

pode levar a pessoa a cometer suicídio. 



 

 

• A necessidade de paz espiritual e existencial que 

produz segurança e força interior para enfrentar 

momentos de crise emocional. 

Não é possível definir uma causa. O suicídio sempre 

está ligado a uma série de fatores, e não somente a 

um momento específico. São sentimentos, situações e 

dores que se acumulam durante a vida e que podem 

desencadear algo mais grave. Por isso é fundamental 

estar atento aos sinais. 

 

Sinais que podem ser  

observados em uma pessoa com  

pensamento ou ideação suicida      

Nesse caminho há sempre algo a aprender, algo que 

nos dá a oportunidade de mudar de direção. Quando 

reconhecemos que como seres humanos podemos 

falhar e cometer erros, podemos aprender com os 

erros e estar mais seguros e com mais confiança para 

lidar com as adversidades da vida.  

Os sinais que as pessoas com intenção de cometer 

suicídio podem apresentar incluem: 

• Busca por informações sobre formas de morrer ou 

sobre pessoas que cometeram suicídio. 

• Expressões como “as coisas seriam melhores se eu 

não existisse” ou “eu gostaria de sumir”. 



 

 

• Expressões de desespero, de sentir-se indesejável e 

não ser amada. Dificuldade em se comunicar e 

expressar como se sente. 

• Desânimo ou falta de fé no futuro, inconformidade 

com a vida ou perda do desejo de viver. 

• Afastamento social, desejo de ficar sozinha. 

• Preparar-se “para uma longa jornada”, despedir-se 

de pessoas como se fosse a última vez, deixar 

assuntos pessoais “em ordem” sem causa aparente, 

promover uma súbita reconciliação com desafetos 

de longa data, expressar recomendações como 

“cuide da minha família”. 

• Mudanças repentinas de humor, de um estado de 

euforia para calma súbita ou serenidade 

inexplicável. 

• Escrever poemas e cartas sobre morte e suicídio ou 

múltiplas ameaças de suicídio. 

• Adquirir uma arma, armazenar medicamentos ou 

outras substâncias tóxicas. 

Estes são, entre tantos outros, alguns sinais de alerta 

aos quais devemos estar atentos e sobre os quais 

devemos conversar abertamente com a pessoa em 

caso de dúvidas. Falar sobre morte já é difícil. Falar 

sobre a possibilidade de suicídio pode ser ainda mais 

duro, mas é preciso falar. Não ignorar e não ter medo 

de colocar-se à disposição pode ser decisivo para a 

pessoa. 



 

 

Mitos e verdades  

no comportamento suicida   
Há muitas dúvidas comuns entre as pessoas quando 

se trata do comportamento suicida. É preciso 

esclarecer estes mitos e verdades: 

Mito: As pessoas que falam sobre suicídio só querem 

chamar a atenção e raramente o fazem, então elas 

devem ser desafiadas ou ignoradas.  

Verdade: As pessoas que falam sobre suicídio estão 

buscando ajuda e podem estar dando pistas ou sinais 

de suas intenções. Essas pessoas não devem ser 

desafiadas ou ignoradas, mas sim assistidas para que 

possam obter ajuda profissional. 

Mito: Uma pessoa que já tentou o suicídio uma vez, 

não vai tentar fazê-lo de novo.  

Verdade: As pessoas que já tentaram se matar muitas 

vezes correm maior risco de fazê-lo novamente. Uma 

tentativa de suicídio é um pedido de ajuda e um aviso 

de que algo está terrivelmente errado, e que alguma 

providência deve ser tomada com urgência. 

Mito: A pessoa com ideação suicida quer morrer e não 

há com fazê-la mudar de ideia. 

Verdade: Pessoas com ideação suicida, muitas vezes, 

se sentem indecisas sobre a morte. Elas podem passar 

por um longo processo no qual tentam várias 

maneiras de reduzir sua profunda dor emocional. Elas 

têm desejos contraditórios de viver e morrer mesmo 

no momento do ato suicida. A pessoa quer e não 

quer viver; ou quer, mas não sabe como viver.  



 

 

Mito: A maioria das pessoas que tiram sua própria 

vida tomou uma decisão cuidadosa, bem ponderada e 

racional. 

Verdade: As pessoas que pensam em suicídio muitas 

vezes têm uma “visão de túnel” sobre sua situação. No 

meio de sua dor insuportável, elas ficam cegas para 

perceber as alternativas disponíveis ao seu redor. 

Muitas vezes o ato de suicídio é impulsivo. Se o 

sofrimento e a dor forem reduzidos, a maioria dessas 

pessoas escolhe viver. 

Mito: Perguntar à pessoa sobre seus sentimentos 

pode fazê-la tentar suicídio mais cedo.  

Verdade: Perguntar a uma pessoa sobre seus 

pensamentos suicidas dá a ela a oportunidade de 

obter a ajuda que precisa para salvar a sua vida. Você 

pode perguntar se ela tem um plano elaborado e 

acesso aos meios para realizá-lo. Se assim for, você 

deve tirar do seu alcance qualquer objeto com o qual 

a pessoa possa ser prejudicada. Ela não deve ser 

deixada sozinha e será necessário procurar ajuda 

profissional para que ela receba tratamento 

imediatamente. 

Mito: Crianças e adolescentes não pensam em 

suicídio. 

Verdade: Quando uma criança ou adolescente diz 

“quero me matar” ou “vou me matar”, é preciso levar 

isso muito a sério e encaminhar o caso a um 

especialista em saúde mental de crianças e 

adolescentes para uma avaliação psicológica. As 

pessoas se sentem desconfortáveis e não gostam de 



 

 

falar sobre a morte. No entanto, é muito importante 

perguntar ao jovem como ele se sente ou se está 

pensando em suicídio. Isso não irá “colocar ideias em 

sua cabeça”. Pelo contrário, fará com que ele perceba 

que há alguém que se importa com ele e que poderá 

falar sobre seus problemas.   

  

           Como ajudar uma pessoa com 

pensamentos ou ideação suicida 

Se você conhece ou está em contato com uma pessoa 

com ideação suicida ou que já tentou tirar a própria 

vida, provavelmente já se perguntou com pode ajudar 

essa pessoa a não chegar ao suicídio. Temos algumas 

dicas para você ajudar essa pessoa: 

• Leve a sério qualquer ameaça, comentário ou ato 

que possa colocar a vida em perigo.  Não tenha 

medo de perguntar à pessoa se ela está realmente 

pensando em tirar a própria vida e como ela pensa 

em fazer isso. Você não colocará ideias suicidas na 

cabeça dela. Pelo contrário, ela ficará aliviada em 

saber que está sendo levada a sério e que é mais 

bem compreendida do que imaginava. 

• Não subestime a ameaça.  Não diga: “Você nunca 

vai se matar”. Fazer observações como esta pode 

ser um desafio para uma pessoa que, na verdade, 

precisa de atenção. 

 



 

 

• Não desafie a pessoa, dizendo: “Vá em frente, faça 

isso.” Fazer uma observação como essa, para uma 

pessoa que pensa em suicídio, pode fazê-la 

acreditar que você não se importa com a presença 

dela e isso pode levá-la a cometer suicídio. 

• Não julgue o comportamento da pessoa, suas 

ações ou sentimentos durante a crise.  Um 

especialista em saúde mental abordará essas 

questões ao prestar atendimento e dar a ela 

atenção psicológica. 

• Não discuta com a pessoa sobre “se ela deve viver 

ou morrer”. Dar um sermão não ajuda. Também 

não adianta dizer “vamos lá, anime-se” ou dizer 

que “tudo vai ficar bem”. Não analise, não 

compare, não classifique ou critique, não sinta 

pena. Não mude de assunto, é preciso falar sobre 

isso. 

• Ouça os medos e as preocupações da pessoa e 

controle o seu próprio desejo de comentar, de 

contar a sua história ou de oferecer conselhos. 

Precisamos ouvir não só os fatos que essa pessoa 

está nos contando, mas também entender os 

sentimentos que deram origem a eles. Precisamos 

entender os acontecimentos sob o ponto de vista 

da pessoa, e não do nosso. 

• Sempre esteja disposto a ouvir. Mesmo que você já 

conheça a história que a pessoa está lhe contando, 

ouça-a novamente. Esteja genuinamente 

interessado e faça o seu melhor para acompanhar 



 

 

a pessoa até que ela converse com um profissional 

preparado para lidar com a situação. 

Conhecer os sinais de alerta ou sintomas de uma 

pessoa que pensa em cometer suicídio é essencial. A 

maioria das pessoas que perderam um ente querido 

por causa do suicídio dizem que nunca imaginaram 

que isso poderia acontecer com elas, e que não viram 

nada que indicasse que seu ente querido estivesse 

passando por problemas sérios. 

À medida que notamos atitudes e comportamentos 

como estes acima, devemos abordar a pessoa com 

observações e perguntas diretas para permitir que ela 

expresse suas preocupações e seus pensamentos. 

Você pode fazer as seguintes perguntas: 

• Você já se sentiu tão mal que chegou a pensar em 

se machucar? Explique como você se sente. 

• Já pensou em tirar a própria vida? 

• O que você vai fazer a respeito? Já pensou em 

procurar ajuda? 

• Você planejou se matar?  O que você pretende 

fazer? Quando?  (Essas perguntas fazem a pessoa 

verbalizar o que talvez já esteja pensando em 

fazer. E poderão dar informações sobre tempo e 

local para que você fique atento e possa prestar 

mais atenção. 

• Se você se matar, o que espera que aconteça com 

as pessoas que você deixará para trás? 



 

 

• Gostaria de falar sobre o que está preocupando 

você? 

• Qual é o problema? O que está incomodando 

você? (Deixe a pessoa definir o problema em suas 

próprias palavras, não importa quais termos ela 

use. O seu papel não é corrigir ou julgar.) 

• O que, ou quem causou o problema? Esta é a 

oportunidade para a pessoa culpar, acusar e 

desabafar sua raiva e frustração. Talvez ela não 

esteja preparada para admitir a sua 

responsabilidade pelo surgimento do problema. 

• Que coisas aconteceram para piorar a situação? 

(Isso dará a ela a oportunidade de admitir seu 

papel no aumento do problema ou da crise.) 

• O que você pode fazer para remediar essa 

situação? (Nesse momento, não há necessidade de 

uma solução a ser alcançada, mas considerar as 

opções.) 

Não diga que o tempo cura todas as feridas, e que 

tudo vai melhorar. Pode ser que isso aconteça mesmo, 

mas nem sempre é assim. Demonstre que você está 

interessado e preocupado com a pessoa. O amor 

incondicional é um instrumento poderoso que Deus 

nos dá para ajudar os outros, até nos piores 

momentos. 

 

 



 

 

É importante lembrar que, neste momento, estamos 

no papel de amigo para que a pessoa possa 

desabafar. Isso não nos faz um substituto da ajuda 

profissional. Nossa ajuda deve ser sincera, sempre 

lembrando que a pessoa com ideação suicida precisa 

de uma mão amiga. Podemos mostrar que estamos 

preocupados com ela e ajudá-la a obter o tipo certo 

de ajuda. Mas não podemos ser responsáveis pelo 

que ela escolhe fazer. Intervir como amigo também 

significa reconhecer os limites de nossas 

responsabilidades. 

 

O que fazer se você tem  

pensamento ou ideação suicida?  

A desesperança e o desespero podem tomar conta 

dos seus pensamentos. Mas podemos criar uma 

estratégia de segurança para episódios de crise.  

Reconhecer os sinais de alerta de que você está 

entrando em crise é fundamental. Nos momentos de 

maior tranquilidade você pode se organizar para 

enfrentar os momentos de crise e passar por ela sem 

se machucar. 

1 – Tente se acalmar e se consolar. 

Crie uma lista de atividades tranquilizadoras e 

relaxantes que você pode fazer quando tiver 

pensamentos suicidas ou a necessidade de ferir-se. 

Por exemplo: fazer uma caminhada, tomar um banho 

quente, exercitar-se, orar ou escrever no seu diário. 



 

 

2 – Pense em motivos para viver. 

Às vezes, a dor pode encobrir os pensamentos 

positivos. Crie uma lista para lembrar das pessoas que 

você ama, coisas que gosta de fazer e motivos para 

agradecer. 

3 – Estenda a mão para os outros e peça ajuda a 

outras pessoas. 

Faça uma lista de várias pessoas (com o número de 

telefone) com quem você pode conversar ou que 

estão dispostas e disponíveis para ajudar no seu plano 

de segurança durante uma crise. Essas pessoas podem 

ser amigos, familiares, colegas de trabalho, colegas de 

escola ou faculdade, alguém da sua igreja. 

Sim, é preciso contar para alguém sobre seus 

sentimentos! Imaginar que você não pode contar com 

alguém é um fator de risco. Caso você considere que 

não pode confiar em alguém nos momentos de crise 

ou que seu pedido de ajuda poderia importunar a 

pessoa, é preciso procurar ajuda profissional 

(psicólogos ou psiquiatras) para auxiliar no seu plano 

de segurança e também na escolha de alguém em 

quem confiar. 

Se você não se sentir seguro para falar dos seus 

pensamentos e sentimentos de morte, e sente que 

está em crise, você deve recorrer a pessoas que 

possam pelo menos fazer companhia a você, ou seja, 

alguém que possa ficar ao seu lado, bater um papo, ir 

a algum lugar, ou até mesmo ficar em silêncio ao seu 



 

 

lado. O papel dessa pessoa, agora, é manter você em 

segurança e afastar os pensamentos de suicídio. 

4 – Certifique-se de estar num ambiente seguro. 

Isso pode envolver pedir a alguém que remova coisas 

que você provavelmente usaria para se ferir, ou ir para 

outro lugar até que os sentimentos mudem. Faça uma 

lista de ambientes sociais, como parques, ginásios, 

cinemas, etc. que sejam seguros e que distraiam você. 

5 – Ajuda profissional. 

Lembre-se de que existem serviços e locais 

especializados de ajuda profissional para atender 

você. Por exemplo: programas e projetos de 

valorização da vida que você pode acessar via 

telefone ou internet; acesso à psicoterapia online com 

psicólogos especializados ou hospitais, pronto-socorro 

e postos de saúde. Caso não consiga chegar a um 

desses lugares, você pode acionar o SAMU ou os 

bombeiros. 

Lembre-se: 

• Ficar sozinho não é uma boa ideia. 

• A crise vai passar. 

• Viver é a melhor opção. 

• A morte não é uma boa solução. 

• Tem jeito para tudo! Com ajuda, você também vai 

encontrar uma solução. 



 

 

É sempre melhor viver, embora muitas vezes isso se 

torne muito difícil. Deus, o criador e sustentador de 

toda a vida nos promete força e sabedoria para 

superar as provações. Você sempre pode orar a Deus, 

você sempre pode confiar nele. Você pode orar da 

seguinte forma: 

“Amigo Jesus, minha vida parecia ter sentido e 

direção até que um conhecido meu cometeu 

suicídio. Agora me sinto tão confuso e 

desorientado. Como posso encontrar a paz que 

preciso para enfrentar a vida com esperança e 

propósito? Senhor, faça de mim um instrumento 

de sua paz. Amém. ” 

“Oh, Deus, estou sobrecarregado com meus 

problemas em casa, no trabalho, e com meus 

amigos. Parece que não tenho ninguém em 

quem confiar e preciso de incentivo para 

continuar vivendo. Até pensei em acabar com 

tudo. Senhor, me ajude. Preciso entender 

claramente a sua vontade e ter uma vida com 

propósito. Amém. ” 

“Senhor, apesar de viver rodeado por muitas 

pessoas, às vezes me sinto sozinho e sinto que 

não sou ninguém aos olhos dos outros. Dá-me a 

certeza de poder contar com seu amor todos os 

dias da minha vida, tanto em tempos difíceis 

quanto em tempos bons. Amém.” 

 



 

 

“Amado Jesus, ninguém gosta de falar sobre a 

morte, mas todos os dias milhares de pessoas 

perdem suas vidas sem terem tido confiança ou 

esperança em você. Às vezes, por causa da 

correria da vida, eu esqueço de renovar minha fé 

em você. Perdoe-me e me dê forças para ser fiel 

a você. Amém.” 

 

                    Conclusão 

Falar sobre morte por suicídio pode ser difícil e muito 

angustiante porque cada pessoa que morre de 

suicídio significa uma vida valiosa que não conseguiu 

encontrar ajuda necessária a tempo. Como membros 

da sociedade em que vivemos, somos chamados a 

trabalhar juntos para prevenir o suicídio, ser 

mensageiros da paz e do consolo, ser um familiar ou 

amigo amoroso e auxiliar tantas pessoas que precisam 

encontrar novamente um sentido para viver em meio 

a tanto sofrimento e solidão. 

A vida tem suas tempestades e todos nós as 

experimentamos. Às vezes recuperamos a força e 

seguimos em frente, outras vezes nos isolamos 

imaginando que Deus nos abandonou. Às vezes nos 

perguntamos: por que eu? O que eu fiz para merecer 

isso? Onde está Deus quando mais preciso dele? E, ao 

pensar que Deus está longe, desinteressado ou nos 

punindo por algum mal que cometemos, escolhemos 

buscar soluções radicais por meio de nossas próprias 



 

 

mãos. O que talvez não saibamos é que, mesmo 

quando estamos em meio aos problemas, Deus está 

presente oferecendo seu braço forte. 

Deus nos mostra uma solução perfeita para nosso 

dilema humano: perdão e um espírito renovado 

através de seu amor e sua paz no mundo. Ele fez o 

seu melhor para renovar uma amizade eterna 

conosco, para que possamos ser instrumentos de sua 

reconciliação e esperança. O que Deus mais quer é 

que tenhamos uma vida de paz e crescimento. Assim 

como ele nos permite enfrentar dificuldades, ele 

nunca deixa de nos dar a força que precisamos para 

superá-las. 

“As tentações que vocês têm de enfrentar são as 

mesmas que os outros enfrentam; mas Deus cumpre a 

sua promessa e não deixará que vocês sofram 

tentações que vocês não têm forças para suportar. 

Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês 

para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela” 

(1Coríntios 10.13). 

Mesmo confiando em Deus, os problemas não 

acabarão. Os problemas continuam, mas temos a 

ajuda dele para superá-los. Deus nos ampara em meio 

ao medo, à angústia, à depressão ou à apatia. Ele se 

preocupa com o nosso choro ou desespero, com a 

nossa dor e frustração. E esse conforto nos encoraja a 

continuar vivendo. 

 

 



 

 

 

 

 


