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Falar em suicídio é um TABU
• Enquanto o suicídio for um tabu, um assunto invisível para a
sociedade, não será possível mobilizar os recursos
necessários (humanos, materiais e institucionais) para
reduzir as estatísticas.
• Os profissionais de saúde sabem que prevenção se faz com
informação, e o que vale para dengue, turbeculose, e outras
doenças, vale também para o suicídio.
• Há mais suicídios no mundo do que homicídios e óbitos em
conflitos armados.

Suicide Rates: The European Region had the highest rate in
2015

Suicídio Mundialmente
•

Todos os anos, cerca de 800.000 pessoas morrem como resultado do suicídio. Isto quer dizer que
ocorre uma morte a cada 40 segundos. Além disso, o suicídio tem um efeito dominó que afeta as
sociedades, comunidades, amigos e famílias que perderam um ente querido para o suicídio. Então,
sim, o suicídio realmente é um grave problema de saúde pública.

•

O suicídio ocorre em qualquer faixa de idade e foi a segunda principal causa de óbito na faixa dos 15
aos 29 anos de idade em 2015

•

Há indícios de que, para cada pessoa que morre de suicídio, é provável de que tenha havido mais de
20 pessoas que tentaram o suicídio. Esta proporção difere amplamente por país, região, sexo, idade e
método.

•

O suicídio não ocorre apenas em países de alta renda, é um fenômeno global em todas as regiões do
mundo. Na verdade, mais de 78% dos suicídios do planeta ocorreram em países de baixa e média
renda em 2015.

Fonte: OMS (Organização Mundial de Saúde)

Brazil
Suicide mortality rate: 6.3
(per 100.000 population)

United Stated of America
Suicide mortality rate:
14.3 (per 100.000
population)

O suicídio é prevenível
• A OMS - Organização Mundial de Saúde, afirma que o estigma
social associado a psicopatologias ou transtornos, impede as
pessoas com ideais suicidas de procurar ajuda e, dependendo
do caso, aumenta o risco de suicídios.
• Em 90% dos casos, os suicídios estão associados a patologias
de ordem mental e são diagnosticáveis e tratáveis.

•
•
•
•
•
•
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•

O suicídio é a 10ª causa de morte nos EUA
Todos os anos, 44.965 americanos morrem por suicídio
Para cada suicídio logrado, estima-se 25 tentativas
O suicídio custa US $ 69 bilhões por ano
A taxa de suicídio anual da mesma faixa etária é de 13,42 por 100 mil indivíduos.
Os homens morrem por suicídio 3,53 vezes mais que as mulheres.
Em média, existem 123 suicídios por dia.
Os homens brancos representaram 7 dos 10 suicídios em 2016.
As armas de fogo representam 51% de todos os suicídios em 2016.
A taxa de suicídio é maior na meia idade - homens brancos em particular.

In the US

•
•
•
•

Em 2016, a maior taxa de suicídio (19,72) foi entre adultos de 45 à 54 anos de idade.
A segunda maior taxa (18,98) ocorreu nos 85 anos ou mais.
Os grupos mais jovens tiveram taxas de suicídio consistentemente menores do que os adultos de meia idade e idosos.
Em 2016, adolescentes e adultos jovens de 15 a 24 anos tinham uma taxa de suicídio de 13,15.

Necessitamos saber abordar esse tema
• A série 13 Reasons Why, ajudou a levantar o debate sobre o tema do suicídio, mas
infelizmente foi uma péssima abordagem para as pessoas suscetíveis.
• Explicar detalhadamente como o suicídio ocorreu é negativo e pode incentivar o
mesmo comportamento.
• Destacar as qualidades do suícida pode incentivar pessoas com baixa auto estima
• Oscar de 2015 : a produtora Dana Perry abriu o debate ao tema contando sobre o
suicídio do seu filho aos 15 anos e na mesma noite o produtor Graham Moore contou
que tentou se suicidar aos 16 anos e como superou isso. Os resultados dessa noite
foram altamente positivos em relação a prevenção ao suicídio pois as abordagens
foram corretas.

Questão 957 do Livro dos Espíritos.
957. Quais são, em geral, as conseqüências do suicídio sobre o estado do espírito?
“- As conseqüências do suicídio são as mais diversas. Não há penalidades fixadas e em todos os casos elas são
sempre relativas às causas que o produziram. Mas uma conseqüência a que o suicida não pode escapar é o
desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias. Alguns expiam
sua falta imediatamente, outros numa prova numa nova existência, que será pior do que aquela cujo curso
interromperam. …Há, porém, as que são comuns a todos os casos de morte violenta, as que decorrem da
interrupção brusca da vida. É primeiro a persistência mais prolongada e mais tenaz do laço que liga o Espírito e
o corpo… As conseqüências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação espírita, seguido da
ilusão que, durante um tempo mais ou menos longo, faz o Espírito acreditar que ainda se encontra no número
dos vivos. A afinidade que persiste entre o Espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de
repercussão do estado do corpo sobre o Espírito, que assim ressente, malgrado seu, os efeitos da
decomposição, experimentando uma sensação cheia de angústias e horror… Esse efeito não é geral; mas em
alguns casos o suicida não se livra das conseqüências da sua falta de coragem e cedo ou tarde expia essa
falta…

No Livro Memórias de Um Suicida
•

O suicídio é falta gravissíma do ponto de vista espiritual. No entanto, muitos
fogem da oportunidade de evoluir e logo em seguida descobrem, que nada
terminou, que a vida prossegue no plano espiritual e em novos corpos
fisícos, mais penosa e sofrida, pois o suicídio causa o abalo da matriz
espiritual e o corpo fisíco virá com sequelas nas próximas encarnações
conforme a area danificada.

• Dramáticas e extremamente dolorosas são as consequências do suicídio
mas, há sempre um caminho de retorno, de reconstrução, para os faltosos
arrependidos. Há sempre a esperança. A reabilitação é possível.

No Livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor,
(cap. XVIII) Léon Denis nos explica que:
• A sucessão das existências apresenta-se nos, pois, como uma obra de
capitalização e aperfeiçoamento. Depois de cada vida terrestre, a alma
ceifa e recolhe, em seu corpo fluidico, as experiências e os frutos da
existência decorrida. Assim, o ser psíquico, em todas as fases de sua
ascensão, encontra-se tal qual a si mesmo se fez.

O que leva uma pessoa ao suicídio?
• Não há uma causa única para o suicídio.
• Fatores de stress unidos aos problemas graves de saúde.
• Problemas de depressão, ansiedade e abuso de substâncias lícitas e ilícitas,
especialmente quando não tratadas devidamente.
• Conflitos amorosos, desastres, violência, abuso físico e psicológico, perdas
diversas, isolamento, mau uso das tecnologias (redes sociais), obssessão.
• Sofrimento de discriminação, como refugiados e migrantes, indígenas,
LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexuais) e prisioneiros.
OBS.: Depressão é a condição mais comum associada ao suicídio, porém
muitas vezes não é diagnosticada ou não é tratada.

Sinais de Alerta: Algo importante a ser observado quando se desconfia que uma pessoa pode
ser suicida, é a mudança de comportamento ou a presença de comportamentos totalmente novos.

Conversa

Comportamento

Humor

Se uma pessoa conversa sobre:
• Matar-se
• Sentindo-se sem esperança
• Sem motivo para viver
• Ser um fardo para os outros
• Sentindo-se sem saída
• Dor psicológica insuportável

Comportamentos que podem indicar
risco, especialmente se ligados a um
evento doloroso, perda ou mudança
brusca:
• Aumento do uso de álcool ou uso de
drogas lícitas ou ilícitas
• Procurando uma maneira de acabar
com sua vida, como a busca on-line
de materiais ou ideias
• Parar com as atividades diárias
• Isolamento da família e dos amigos
• Virtualização de relações
interpessoais, cada vez valorizando o
irreal e tornando-se um adulto
solitário
• Dormir demais ou muito pouco
• Visitar ou chamar pessoas para dizer
adeus
• Distribuição de bens materiais
• Agressividade
• Fadiga

As pessoas que estão considerando o
suicídio geralmente apresentam um ou
mais dos seguintes estados de ânimo:
• Depressão
• Ansiedade
• Perda de interesse
• Irritabilidade
• Humilhação
• Agitação
• Raiva

Fatores de Risco: Fatores de risco são características ou condições que aumentam a chance de
uma pessoa tentar tomar a sua própria vida.
Fatores de Saúde

Fatores Ambientais

Fatores Históricos

• Condições de saúde mental
Depressão
Uso de drogas lícitas e ilícitas
Transtorno bipolar
Esquizofrenia
Traços de personalidade de
agressão, mudanças de humor e
relações precárias
Transtorno de conduta
Distúrbios de ansiedade

• Acesso a meios letais, incluindo
armas de fogo e drogas lícitas e
ilícitas
• Estresse prolongado, como por
exemplo: assédio, bullying,
problemas de relacionamento ou
desemprego, preocupação e pressão
excessiva na formação acadêmica
• Eventos estressantes na vida, que
podem incluir morte, divórcio ou
perda de emprego
• Internet: Exposição involuntária da
intimidade. Desafios na Internet,
indução em tempo real ao suicídio.
• Exposição ao suicídio de outra
pessoa, ou a relatos gráficos ou
sensacionalistas a respeito de
suicídio

• Tentativas de suicídio anteriores(*)

• Condições de saúde graves ou
crônicas e / ou dor
• Traumatismo craniano (Ver filme
Concussion)

• História familiar de suicídio
• Abuso infantil, negligência ou trauma

• Sofreu discriminação, como
refugiados e imigrantes, indígenas,
lésbicas, gays, bissexuais,
transexuais, intersexuais (LGBTI); e
prisioneiros.
(*) Maior fator de risco dentre todos os
outros

Um novo olhar ao próximo
• Ninguém está blindado a passar por um epsódio depressivo, de
ansiedade, ou de desespero.
• A família, a escola, os amigos, os pais de amigos, precisam ter uma ação
conjunta para criar uma camada protetiva.
• Temos que valorizar e enfatizar as competëncias sócio-emocionais mais
do que valorizamos as competencias cognitivas.

Nossas crianças/adolescentes
• Toda criança necessita ser verdadeiramente amada desde a primeira infância. Não falamos do
amor sem limites, sem frustrações; mas do amor que dá a seguranca e o pertencimento real a
uma família.
• STOP AND LISTEN - A criança precisa ter a certeza de estar sendo ouvida, por trás de estorias
estão os sentimentos das mesmas.
• Falar de Deus para a criança desde as primeiras canções de ninar, leva-lá à evangelização,
fará a total diferença na adolescência e na vida adulta, pois, quando os obstáculos surgirem,
terão a certeza de que são uma centelha Divina e saberão buscar o apoio na família e nas
orações.

Necessitamos de um Projeto de Vida voltado as Habilidades e Competencias
•

Cultivar a fé, as orações, a meditação, a yoga, fortalecendo nossa imunidade psicológica e fisíca.

•

Auto-conhecimento, afeto, perseverança, disciplina, flexibilidade, perdão…

•

Estimular a empatia – se colocar no lugar do outro, evitar julgamentos

•

Inspiração por meio de bons exemplos – pessoas que se superaram em grandes adversidades – resiliencia

•

Cuidar da nossa psicosfera – nosso padrão psíquico-físico-emocional (O que pensamos, falamos, vemos e
ouvimos)

•

Química do afeto – por exemplo: é comprovado que o trabalho voluntário
organismo e nossas emoções

•

Evangelho no Lar – o porto seguro que todas as famílias podem ter

•

O cuidado com o meio ambiente, atividades em contato com a natureza, exercícios prazerosos …

dispara endorfinas e acalma nosso

Nossos Idosos
• A solidão, medo de envelhecer, medo das doenças, as dificuldades
decorrentes da idade, dificuldades financeiras, são fatores que mais
afetam aos idosos.
• A família deve valorizar todo o conhecimento do idoso e tudo o que ele
já fez pela família demonstrando o quanto ele é amado e importante.
• Incentivar o atendimento psicológico e se necessário psiquiátrico.
• Incentivar atividades em grupo: trabalhos sociais, academia, dança,
grupos de leitura, etc.
• O conhecimento da imortalidade da alma será preponderante nessa
idade. Dará a tranquilidade de que o corpo físico perece, mas o
espírito imortal continuará sua longa jornada.

Livro dos Espíritos – Influencia Oculta dos Espíritos em nossos pensamentos e atos
Q. 467. Pode o homem eximir-se da inﬂuência dos Espíritos
que procuram arrastá-lo ao mal?
“Pode, visto que tais Espíritos só se apegam aos que, pelos seus
desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os
atraem.”
Q. 468. Os Espíritos cuja influência é repelida pela vontade do
homem renunciam às suas tentativas??
– Que queres que eles façam? Quando nada têm a fazer,
abandonam o campo. Não obstante, espreitam o momento
favorável, como o gato espreita o rato.

Livro dos Espíritos – Influencia Oculta dos Espíritos em nossos pensamentos e atos
Q. 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus
Espíritos??
– Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a
influência dos Espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre
vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos Espíritos que suscitam em vós
os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as
más paixões. Desconfiai sobretudo dos que exaltam o vosso orgulho, porque
eles atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus voz faz dizer na oração
dominical: Senhor não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal!

O fator obsessão
André Trigueiro destacou em uma entrevista a influência recebida de espíritos desencarnados, que existiriam em
quantidade muito maior que a de encarnados, e que quase sempre estão à espera da reencarnação.
Eles estão “lá”, mas também costumam estar aqui, entre nós. Muitas vezes atraídos por nossos hábitos ou vícios, com o
intuito de ainda usufruir de prazeres materiais. Ou então vinculados afetiva e energeticamente a encarnados com quem
conviveram em outras existências. Pessoas que estejam fragilizadas emocionalmente, com quadro depressivo, podem
ser manipuladas com maior facilidade, alerta André:
“Faz sentido, num mundo de provas e expiações, onde nunca estamos sós e onde arregimentamos pessoas mais ou
menos afinadas conosco, que haja esse tipo de situação. Seria em alguns casos uma perseguição sistemática, a partir do
plano astral. Se eu tenho alguém no plano espiritual que não gosta de mim, é alguém que eventualmente me
percebendo vulnerável à ideia do suicídio poderá me encorajar a cometer o autoextermínio.”
Conforme a crença espírita, nem sempre o suicídio é um gesto abrupto e rápido, associado à violência. Pode ser um
processo lento. Por exemplo: pessoas que de modo consciente ou inconsciente se autodestroem, entregues ao consumo
de drogas ou a uma vida boêmia e alimentar desregrada.
Caso do médico André Luiz, personagem real e narrador do best seller “Nosso Lar”, psicografado por Chico Xavier e que
virou filme, assistido por milhões de espectadores.
Somente após ter passado vários anos no umbral é que o espírito do médico percebe que, ali, ele arca com as
consequências das leis da física, que conhecia tão bem – causa e efeito:
“André Luiz desencarna e se surpreende quando ouve um corinho: ‘Suicida, suicida’. E ele: ‘Tem um erro aqui, eu não
me matei, eu morri numa mesa de cirurgia’. E depois de oito longos anos desencarnado, ele começa a se dar conta que
ele era um tabagista e boêmio, que exauriu o estoque de fluido vital que deveria mantê-lo encarnado por mais tempo. As
energias que vitalizavam o seu corpo físico, que permitiam esse engate do espírito com o corpo foram diluídas,
malbaratadas, em atividades que não eram aquelas mais adequadas para o projeto evolutivo dele.”
• .

O que você deve saber se estiver preocupado
com alguém

• Os suicídios são evitáveis.
• Pode-se falar sobre suicídio com aquele a
quem você está preocupado.
• Perguntar sobre o suicídio não provoca o ato
de suicídio. Muitas vezes, reduz a ansiedade
e ajuda as pessoas a se entenderem.

Ajudar, sem julgar!

O que você pode fazer?
• Encontre um momento apropriado e um lugar calmo para ouvir atenciosamente o que está aflingindo
a pessoa.
• Incentive a pessoa a procurar a ajuda de um profissional, como um médico, profissional de saúde
mental, conselheiro ou assistente social. Oferte-se para acompanhá-los para essas consultas.
• Se você acha que a pessoa está em perigo imediato, não deixe ele ou ela sozinho. Procure ajuda
profissional dos serviços de emergência, Hot Line, um profissional de saúde, ou fale com os
familiares.
• Se a pessoa com quem você está preocupada vive com você, assegure-se de que ele ou ela não
tenha acesso aos meios de auto-mutilação (por exemplo, pesticidas, armas de fogo ou
medicamentos) em casa.
• Fique em contato para verificar como que a pessoa está.

O que o Centro Espírita oferece
• Conhecimento Doutrinário
• Terapia Fluídica – Passes

• Atendimento Fraterno
• Irradiação
• Culto do Evangelho no Lar – fortalecimento dos laços familiares nas
diretrizes de Jesus

Referências Bibliográficas

OMS Organização
Mundial de
Saúde

National Hotlines
• National Suicide Prevention Lifeline: 1-800-273-TALK (8255) or TTY: 1-800799-4TTY (4889) A free, 24-hour hotline, with a person available to anyone in
suicidal crisis or emotional distress. Confidential online chat is also available
at www.suicidepreventionlifeline.org.
• Red Nacional de Prevencion del Suicidio
1-888-628-9454 or 1-800-273-TALK and Press 2

• Veterans Suicide Prevention Hotline: 1-800-273-TALK (8255) and Press 1
• Lesbian Gay Bisexual Transgender or Questioning Youth (LGBTQ)call The
Trevor Hotline toll-free at 1-866-488-7386

Houston Hotlines
Crisis Intervention of Houston 24 hours / 7 days
• Crisis Hotline (713) HOTLINE (713) 468-5463
• Teenline (713) 529-TEEN (713) 529-8336
Serving Harris County
Crisis Hotline 24 hours / 7 days
• The Mental Health Authority of Harris County (713) 970-7000 or 1-866-970-4770
• NeuroPsychiatric Center A 24-Hour Psychiatric Hospital (713) 970-7070
LONGVIEW - Serving Gregg, Harrison, Marion, Panola, Rusk, & Upshur Counties
Crisis Line: Sabine Valley Center 24 hours / 7 days 1-800-832-1009

CVV - Centro de Valorização da Vida

