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Quais as estatísticas sobre suicídio no 
Brasil?
A média brasileira é de 6 a 7 mortes a 
cada cem mil habitantes, no entanto o que 
preocupa é que este número tem crescido 
no Brasil, principalmente entre os jovens.

O suicídio pode ser prevenido?

Sim, segundo a OMS, 90% dos casos de 
suicídio podem ser prevenidos desde que 
existam condições mínimas para oferta de 
ajuda voluntária ou profissional.



 

 

Como se pode definir o suicídio?

 Suicídio é um gesto de autodestruição, 
realização do desejo de dar fim a própria 
vida. É uma escolha ou ação que tem 
graves implicações sociais, e independe da 
idade ou classe social.

O que leva uma pessoa a se matar?

Vários motivos podem levar alguém ao 
suicídio, normalmente a pessoa tem o 
desejo de se livrar de alguma dor 
insuportável para ela, essa pode vir de 
pressões externas como cobranças sociais, 
culpa, remorso, depressão, ansiedade, 
medo, fracasso, humilhação, bullying e etc.

Quem comete mais suicídio, homens 
ou mulheres?

Os homens normalmente cometem mais, 
no entanto as mulheres tentam mais 
vezes.

As pessoas que tentam suicídio pedem 
socorro?

Sim, é frequente pedir ajuda em momentos 
críticos, quando o suicídio parece uma 
saída. A vontade de viver aparece sempre 
resistindo ao desejo de se autodestruir.

Como se sente quem quer se matar?

Pessoas com ideias suicidas tendem a 
passar por diversos conflitos internos e se 
sentem ignoradas e solitárias, para elas 
esse sentimento de solidão muitas vezes é 
insuportável o que as faz ter vontade de 
desaparecer, fugir, mudar de situação, 
descansar imediatamente desses tormentos 
que parecem não ter fim.

Pessoas que ameaçam se matar podem 
desistir da ideia?

Sim, podem. Ao receber ajuda preventiva 
ou oferta de socorro diante de uma crise, 
elas podem expressar seus sentimentos, 
ideias e valores e reverter a situação. 
Essas ajudas podem partir de um 
profissional, pessoas comuns ou 
voluntárias como o CVV.

O suicídio está vinculado a alguma 
doença mental?

O suicídio resulta de uma crise de 
duração maior ou menor, que varia de 
pessoa pra pessoa. Não está 
necessariamente ligado a algum 
transtorno, mas sim a um momento 
crítico que pode ser superado. 

Quem está perto pode ajudar? Como?

É preciso perder o medo de se aproximar 
das pessoas e oferecer ajuda. A pessoa 
que está numa crise suicida se percebe 
sozinha e isolada, Se um amigo se 
aproximar e se disponibilizar para ajudar, a 
pessoa pode sentir abertura para 
desabafar. Nessa hora ter alguém para 
ouvir pode fazer toda a diferença, e 
qualquer pessoa pode ajudar sem se 
preocupar com o que vai falar, o importante 
é estar preparado para ouvir.

Como o suicídio é visto pela sociedade?

Continua sendo visto com um tabu entre a 
maioria das pessoas. É um assunto 
proibido que agride várias crenças 
religiosas.
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