
Números de suicídios no Amapá 
atingem marca assustadora, alerta 
OMS

SOLUÇÃO — Especialistas recomendam o fortalecimento de instituições, como o Centro de Valorização da 
Vida, para redução dos casos de suicídios no Estado 

Por Patrícia Cunha

(...)
Um crescimento assustador que não se registra só em números, mas em vidas que foram destruídas e 

famílias que ficaram devastadas. “Sempre que há um suicídio ou tentativa já precisamos ficar alarmados. Pois  
devemos evitar o efeito Werther, que se trata de um pico de emulações de suicídios depois de um suicídio 
divulgado. A causa número um de suicídios no mundo é o adoecimento mental. Então, depressão, transtornos 
de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, transtornos de personalidade etc precisam ser levados 
muito a sério, com o devido acompanhamento profissional. Fique atento ao seu funcionamento, se perceber 
mudanças, quaisquer que sejam, não deixe de buscar ajuda. A pessoa que tenta suicídio, não está querendo 
acabar com a própria vida, quer acabar com a dor, e um profissional pode ajudar a ver alternativas à dor”,  
comenta a psicóloga Nathalia Batista, especialista em Avaliação Psicológica.



Segundo a OMS, quase 800 mil pessoas se suicidam por ano no mundo, uma a cada 40 segundos. 
Ou seja, enquanto você está lendo esse texto, uma pessoa está cometendo esse ato, que é a segunda maior 
causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos de idade. Dos casos registrados em Macapá, a maioria tinha 
idade entre 15 e 30 anos. “Precisamos de mais pesquisas que apontem mais claramente para o que 
realmente está ocorrendo. Mas entre as pessoas idosas a incidência sempre existiu, pois é um momento 
delicado em que muitas vezes a pessoa vai perdendo a autonomia e a independência do funcionamento de 
seu próprio corpo. Para muitos é um momento de muitas mudanças e precisa de acompanhamento 
profissional para tornar essas mudanças menos dolorosas”, aponta Nathalia Batista.

Tragédia familiar
O suicídio é uma tragédia que afeta famílias, comunidades e países inteiros, afirma a OMS. Em muitos 

países, o tema é um tabu — o que impede pessoas que tentaram se suicidar de procurar ajuda.
O organismo internacional considera a prática do suicídio um problema de saúde pública e recomenda 

que países identifiquem os principais métodos que algumas pessoas usam para pôr fim à própria vida. Com 
isso, é possível restringir o acesso a esses meios. Outras medidas para prevenir esse tipo de morte é a 
implementação de políticas para limitar o consumo abusivo de álcool e drogas.

Segundo a psicóloga, “o suicídio pode ocorrer em qualquer faixa etária. É um problema de saúde 
pública que vem aumentando. É um ato que pode ser prevenido, por isso a importância do debate, das 
campanhas, da divulgação correta das informações sobre o assunto, de conscientizar a população sobre a 
forma adequada de como agir, como e onde procurar ajuda”, explica.

Pesticidas
A OMS destaca que o acesso restrito a pesticidas é uma medida que tem se mostrado eficaz para 

evitar casos de suicídio, tendo em vista que os produtos são altamente tóxicos e podem levar à morte quando 
não há antídoto ou serviços médicos próximos.

Um exemplo citado é o do Sri Lanka, que aplicou uma série de proibições que resultou em uma queda 
de 70% nos registros entre 1995 e 2015. Estima-se que 93 mil vidas foram salvas no período. Chamada 
oficialmente de República da Coreia, a Coreia do Sul também implementou medidas para proibir um herbicida 
relacionado à maioria dos casos de suicídio nos anos 2000. A proibição entre 2011 e 2012 reduziu pela 
metade o número de casos entre 2011 e 2013.

Sinais de alerta
Depressão causa tristeza profunda e pessimismo, sentimentos que podem culminar em 

comportamentos suicidas. Segundo o Ministério da Saúde, os sinais mais frequentes são irritabilidade, 
ansiedade, angústia, desânimo, cansaço fácil, e diminuição ou incapacidade de sentir alegria.

Há também outros comportamentos que devem ser observados, de acordo com o Ministério da Saúde: 
aumento de sentimentos de medo e baixa autoestima, dificuldade de concentração, perda ou alta do apetite e 
do peso, raciocínio mais lento e episódios frequentes de esquecimento.

Doenças
Pessoas com depressão podem apresentar baixa no sistema de imunidade, problemas inflamatórios e 

infecciosos. Dependendo da gravidade, a depressão também pode desencadear doenças cardiovasculares, 
como enfarte, acidente vascular cerebral (AVC) e hipertensão.

Prevenção
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), nove em cada 10 mortes por suicídio podem ser 

evitadas e a prevenção é fundamental. O assunto ainda é considerado tabu, e é fundamental que em 
momentos difíceis as pessoas consigam pedir ajuda para familiares, amigos ou um médico.

A OMS está realizando uma campanha de um mês sobre a prevenção do suicídio. Nesta ocasião, a 
organização publicará uma brochura com recomendações para cineastas e criadores de séries de televisão.  
Segundo Alexandra Fleischmann, especialista científica da OMS, estudos mostram que "pessoas vulneráveis 
imitam" suicídios quando são mostrados em detalhes nas telas.



Setembro Amarelo
Este mês, o Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza a campanha Setembro Amarelo, de 

prevenção ao suicídio. O CVV reúne 3 mil voluntários, que atendem gratuitamente por telefone, chat ou 
pessoalmente. Quem precisa de ajuda pode ligar para o 188 a qualquer hora do dia ou noite.

Em Macapá, instituições públicas e privadas e sociedade civil organizada estão empenhadas na 
prevenção ao suicídio com palestras, fóruns, campanhas. O polo local do Centro de Valorização da Vida 
(CVV), um canal que presta apoio emocional e atua na prevenção do suicídio, atendendo voluntária e 
gratuitamente através do número 188, foi inaugurado em setembro do ano passado. O canal atende pessoas 
de todo o país – são cerca de 10 mil ligações recebidas por dia.

Onde procurar ajuda:

— Centro de Valorização da Vida (CVV) – www.cvv.org.br
— Ligue 188 – Você pode conversar com um voluntário do CVV
— Hospitais
— Postos de Saúde
— UPA – Unidade de Pronto Atendimento
— Secretaria Municipal de Saúde


