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Carta aos Delegados 

   Caros Delegados, 

É com enorme prazer que lhes desejamos boas-vindas à primeira edição 

do ProMun e à Organização Mundial da Saúde. Discutiremos um assunto que 

vem recebendo destaque mundial: o alarmante crescimento dos índices de 

suicídio.  

É necessário que haja dedicação, esforço e cooperação entre as nações 

a fim de que sejam tomadas as melhores decisões para benefício da 

humanidade. Deve-se realizar um debate saudável e redigir uma proposta de 

resolução eficiente, uma vez que uma ameaça à saúde de uma nação equivale 

a uma ameaça a todo o planeta.  

Para tal, é preciso que cada delegado se limite à política externa do país 

que está representando, visto que opiniões pessoais podem influenciar na 

representatividade dentro do comitê̂ e comprometer o desenvolvimento da 

discussão. 

Ressaltamos que o guia de estudos tem como finalidade oferecer aos 

senhores delegados uma base para o debate, mas para que esse flua 

adequadamente é necessário que façam um estudo mais aprofundado sobre o 

tema e sobre a política externa da nação que representam.  

Pedimos que os senhores reservem o tempo necessário para o estudo 

devido do tema que será́ debatido e para a produção do Documento de 

Posicionamento Oficial (DPO), o qual deverá ser entregue para a mesa diretora 

no decorrer da primeira sessão. 

  Ademais, seria pertinente que os senhores estudassem também as 

políticas, decisões e atitudes, referentes ao tema, que foram tomadas pelas 

outras nações, com o intuito de realizar um bom debate e uma ótima 

simulação.  

 Caso haja qualquer dúvida relacionada ao evento ou ao tema, não 

hesitem em procurar os membros da Mesa Diretora. Enfim, esperamos que o 

debate seja muito produtivo e que os senhores tenham uma excelente 

simulação.  

Atenciosamente,  



 
Ana Letícia Nascif: ana.nascif@hotmail.com 

 
Andréia Dantas: andreialorranedantas@gmail.com 

 
Fernanda Aguiar: fernandaagfo@gmail.com 

 
Victoria Beloni: belonilassen@gmail.com  

 
 
 
 
 

 Introdução 

 

 A Organização das Nações Unidas (ONU) 

  Criada em 1920 pelas potências vencedoras da Primeira Guerra 

Mundial, a Liga das Nações era uma organização responsável por garantir a 

segurança e a paz mundial. No entanto, a Liga não dispunha de um poder 

executivo forte, tornando-a ineficiente em seu objetivo e assim dissolvida no 

ano de 1942. Com o fim da Segunda Guerra, os Estados voltaram a pensar em 

algo que impedisse um próximo conflito de tamanha amplitude. Cria-se então a 

Organização das Nações Unidas, composta inicialmente por 51 países 

membros.  

 Atualmente, a ONU possui 193 países membros que buscam zelar 

pelos direitos humanos, auxiliar no desenvolvimento econômico e no progresso 

social, proteger o meio ambiente e prover ajuda humanitária em casos de fome, 

desastres naturais e conflitos armados por meio de relações diplomáticas, 

respeitando a soberania de cada país.  

A organização conta com seis órgãos principais, sendo eles a 

Assembleia Geral, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Segurança, 

o Conselho de Tutela, a Corte Internacional e o Secretariado. Ademais, há 

órgãos auxiliares a todas as outras agências do Sistema das Nações Unidas, 

como a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Programa Alimentar Mundial 

(PAM) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). 
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 A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

A Organização Mundial da Saúde foi instituída no dia 7 de abril de 1948 

e possui sede em Genebra, na Suíça. São permitidos nas assembleias, além 

de membros fixos, países observadores aos quais o direito de voto é vetado, 

mas podem se pronunciar - como, por exemplo, a Palestina e até mesmo o 

Vaticano. 

O objetivo principal da OMS é elevar ao máximo o nível de saúde dos 

povos, ou seja, atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social, 

não consistindo somente na ausência de alguma doença ou enfermidade. 

Outrossim, a OMS busca coordenar a saúde internacional por meio da 

liderança das questões críticas para a saúde, fazer parcerias onde seja 

imprescindível a ação comum, e até mesmo promover pesquisa, tradução, e 

divulgação de conhecimentos valiosos.  

  Embora a ONU indique fortemente que os países devam cumprir as 

decisões tomadas em seus órgãos, vale ressaltar que a OMS tem caráter 

recomendatório, portanto, não é possível impor as resoluções aos estados 

membros, ou seja, eles devem ponderar se aplicarão ou não o que foi decidido 

durante as sessões.  

  O crescimento dos índices de suicídio é um problema que assola o 

mundo todo. Desse modo, o intuito deste comitê̂ é desenvolver estratégias de 

combate ao suicídio fazendo com que, posteriormente, a população mundial 

possa ter acesso ao tratamento psicológico adequado das enfermidades que 

acarretam tal ato. 

 

Suicídio 

 O suicídio é o ato de tirar a própria vida. Existem vários motivos para 

uma pessoa desejar ou cometer essa ação, os quais serão descritos ao longo 

desse Guia. Estima-se que aproximadamente um milhão de pessoas tenha 

cometido suicídio em 2000, colocando o suicídio entre as dez causas de morte 

mais frequentes em muitos países do mundo e, embora as taxas de suicídio 

variem de acordo com categorias demográficas, elas aumentaram 



aproximadamente 60% nos últimos 50 anos. Nesse cenário, a redução da 

mortalidade por meios suicidas se torna então um objetivo internacional 

essencial na área de saúde mental. 

 Anualmente, estima-se que mais de 800 mil pessoas morrem no mundo 

por suicídio. Entre os jovens de 15 a 29 anos, é a segunda principal causa de 

morte. No Brasil, entre 2011 e 2016, observou-se aumento dos casos 

notificados de lesão autoprovocada nos sexos feminino e masculino de 209,5% 

e 194,7%, respectivamente. 

1. Fatores de proteção 

 

  São considerados isoladores contra o suicídio o apoio da família, de 

amigos e de outros relacionamentos significativos e o acompanhamento de um 

profissional (como psicólogos, terapeutas e psiquiatras) que indique medidas 

eficientes e cabíveis a cada indivíduo. 

A prática do aconselhamento profissional é definida como a aplicação de 

princípios de saúde mental, psicológicos, ou do desenvolvimento humano, 

através de estratégias cognitivas, afetivas, comportamentais ou de intervenção 

sistémica. Usando estas estratégias, os conselheiros profissionais lidam com 

questões de bem-estar, de crescimento pessoal e de desenvolvimento da 

carreira, assim como com a patologia da saúde mental. Os conselheiros têm 

formação e educação ao nível superior e, frequentemente, trabalham em 

escolas, institutos superiores e universidades, serviços de orientação da 

carreira, centros de tratamento da toxicodependência, e clínicas e hospitais. A 

educação eficaz da comunidade, uma intervenção vital e básica, inclui o 

entendimento das causas do suicídio, assim como a sua prevenção e 

tratamento. 

2. Fatores de risco 

 



  Os comportamentos suicidas são mais comuns em certas circunstâncias 

devido a fatores culturais, genéticos, psicossociais e ambientais. Os fatores de 

risco gerais incluem: 

• Estatuto socioeconômico e nível de educação baixo; perda de emprego; 

• Stress social; 

• Problemas com o funcionamento da família, relações sociais, e sistemas de 

apoio; 

• Trauma, tal como abuso físico e sexual; 

• Perdas pessoais; 

• Perturbações mentais tais como depressão, perturbações da personalidade, 

esquizofrenia, e abuso de álcool e de substâncias; 

• Sentimentos de baixa autoestima ou de desesperança; 

• Questões de orientação sexual (tais como homossexualidade); 

• Comportamentos idiossincráticos (tais como estilo cognitivo e estrutura de 

personalidade); 

• Pouco discernimento, falta de controle da impulsividade, e comportamentos 

autodestrutivos; 

• Poucas competências para enfrentar problemas; 

• Doença física e dor crônica; 

• Exposição ao suicídio de outras pessoas; 

• Acesso a meios para conseguir fazer-se mal; 

• Acontecimentos destrutivos e violentos (tais como guerra ou desastres 

catastróficos). 

  

3. Fases do Suicídio 

 

Ao apresentar os sintomas citados no item anterior, assim como outros 

que podem ser detectados, o individuo passa por três fases, as chamadas 

fases suicidas. A primeira delas consiste em pensar em cometer tal ato. A 

segunda é quando a pessoa tenta realizar, podendo ser acompanhada de 

automutilação. A terceira fase já é a realização do suicídio em si.  

Ademais, o desenvolvimento da vontade de tirar a própria vida pode ser 

classificado como: 



•    Inexistente: Essencialmente, nenhum risco de se fazer mal. 

•    Leve: A ideação suicida é limitada, não há nenhum plano ou 

preparação definidos para se fazer mal, e há poucos fatores de risco 

conhecidos. A intenção de cometer suicídio não é aparente. 

•   Moderado: São evidentes planos definidos e preparação, com visível 

ideação suicida, há possivelmente história de tentativas anteriores, e 

pelo menos dois fatores de risco adicionais. A ideação suicida assim 

como a intenção estão presentes, mas é negado que haja um plano 

claro; o indivíduo está motivado para melhorar o seu estado emocional e 

psicológico atual. 

•   Severo: Os planos e a preparação para se infligir foram claramente 

definidos ou a pessoa é reconhecida como alguém que já tentou 

múltiplas vezes o suicídio com dois ou mais fatores de risco. A ideação e 

a intenção suicida são verbalizadas em conjunto com um plano bem 

estudado e com os meios de torná-lo real. Este indivíduo demonstra 

inflexibilidade cognitiva e desesperança quanto ao futuro e nega o apoio 

social disponível; houve tentativas de suicídio anteriores. 

•   Extremo: Um indivíduo que tentou o suicídio múltiplas vezes com 

diversos fatores de risco significativos. Atenção e ação imediata são 

imprescindíveis. 

4. Causas do Suicídio 

 

 Depressão 

Estima-se que 90% dos indivíduos que puseram fim às suas vidas 

propositalmente tinham transtornos psicológicos e que, na altura, 60% deles 

estavam deprimidos. 

 



                                 
 
 

A depressão é um transtorno mental frequente. Em todo o mundo, 

estima-se que mais de 300 milhões de pessoas, de todas as idades, sofram 

com esse transtorno. É a principal causa de incapacidade em todo o mundo e 

contribui de forma importante para a carga global de doenças, principalmente 

para as mulheres, pois são mais afetadas que homens. No pior dos casos, a 

depressão pode levar ao suicídio.  

Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano, sendo essa a 

segunda principal causa de morte entre pessoas com idade entre 15 e 29 anos. 

Ainda que tratamentos medicamentosos e psicológicos eficazes para 

depressão já existam, de metade das pessoas afetadas no mundo, menos de 

10% recebem tais tratamentos. Os obstáculos ao tratamento eficaz incluem a 

falta de recursos, a falta de profissionais treinados, a avaliação imprecisa e o 

estigma social associado aos transtornos mentais.  

Em países onde o acesso a saúde é menor, frequentemente não são 

diagnosticadas corretamente e outras que não têm o transtorno são muitas 

vezes diagnosticadas de forma inadequada, passando por intervenções 

desnecessárias. Dessa forma, é essencial diagnosticar precocemente esse 

distúrbio, para que assim seja evitado o suicídio – daí a importância de 

profissionais qualificados. 

Devido a uma grande crença popular de que consultas a psicólogos e 

terapeutas são ineficientes ou “perca de tempo”, o diagnóstico precoce, que 



poderia evitar o aumento do problema, é dificultado. Ainda assim, a procura por 

profissionais de saúde, os quais podem oferecer tratamentos especializados - 

como ativação comportamental, terapia cognitivo-comportamental e 

psicoterapia interpessoal - ou medicamentos antidepressivos, pode ser 

eficiente em outras fases da doença. A depressão e os seus sintomas (como, 

por exemplo, tristeza, letargia, ansiedade, irritabilidade, perturbações do sono e 

da alimentação) devem alertar todos os conselheiros para o potencial risco de 

suicídio. 

 

Existem diversos tipos de transtornos depressivo, como: 

 

1. Transtorno depressivo recorrente: esse distúrbio envolve repetidos 

episódios depressivos. Durante esses episódios, a pessoa experimenta 

um humor deprimido, perda de interesse, prazer e energia reduzida, 

levando a uma diminuição das atividades em geral por pelo menos duas 

semanas. Muitas pessoas com depressão também sofrem com sintomas 

como ansiedade, distúrbios do sono e de apetite, além da possibilidade 

de sentimento de culpa ou baixa autoestima e falta de concentração. 

 

2. Transtorno afetivo bipolar: esse tipo de depressão consiste tipicamente 

na alternância entre episódios de mania e de depressão, separados por 

períodos de humor normal. Episódios de mania envolvem humor 

exaltado ou irritado, excesso de atividades, pressão de fala, autoestima 

inflada e uma menor necessidade de sono, bem como a aceleração do 

pensamento. Caracteriza-se por alterações de humor que se 

manifestam, como episódios depressivos, alternando-se com episódios 

de euforia em diversos graus de intensidade. 

• Fase Depressiva: mesmos sintomas da depressão. 

• Fase Maníaca: autoimagem inflada ou grandiosidade, menor 

necessidade de sono, aumento da velocidade do pensamento, não 

consegue concentrar-se em uma atividade e põe-se em situações de 

risco. 

 

Abuso de Álcool e outras Drogas 



 

O consumo de álcool na presença de desafios significativos e de 

situações estressantes da vida é comum, pois podem levar a uma visão mais 

estreita da realidade. Contudo, o juízo crítico e o autocontrole dos 

consumidores são alterados nessa circunstância, tornando-os mais impulsivos 

a autolesões e comportamentos suicidas naqueles com predisposição para tal, 

afirma o artigo online: Uso de álcool e suicídio, 2015. 

Além do álcool, o mercado mundial de outras drogas tem crescido e se 

diversificando com uma produção de cocaína e ópio em alta. Cerca de 250 

milhões de indivíduos, o que representa 5% da população adulta mundial, 

consumiram drogas ao menos uma vez e todas as substâncias analisadas pelo 

ONUDC apresentam tendências inquietantes. 

Em outro trabalho, pesquisadores analisaram tentativas de suicídio 

atendidas em um pronto-socorro e sua correspondência com a dependência ou 

o abuso de substâncias durante um período de 12 meses. Os resultados 

mostram que, além do consumo de álcool antes da tentativa em 21% dos 

casos, a maconha e a cocaína também foram rastreadas em 7,5% das 

ocorrências. A dependência de alguma substância apareceu em 10% dos 

casos. 

Uma pesquisa recente da ONUDC mostrou que jovens com histórico de 

internação hospitalar devido ao uso excessivo de álcool e drogas ou por 

envolvimento em violência têm risco 5 vezes maior de tentar suicídio na década 

seguinte. Foram analisados registros de mais de um milhão de adolescentes de 

10 a 19 anos.  

O vínculo entre os transtornos mentais e a dependência de drogas varia. 

Uma coisa pode causar a outra, ser a consequência da outra ou, ainda, 

acontecer de forma paralela. Seja como for, o abuso de substâncias está entre 

os fatores de risco para o desenvolvimento do comportamento suicida, mas, 

geralmente, nesses casos, as mortes não são notificadas como suicídio, pois 

são confundidas muitas vezes com overdose ou acidente de trânsito.  

Estudos e pesquisas revelam índices de suicídio causado por consumo de 

álcool em países como:  

• Na Austrália, 41% dos suicidas apresentavam alcoolemia positiva e, 

dentre estes, 44% eram homens e 27% mulheres. 



• Segundo as estatísticas do Centro de Controle e Prevenção de 

Doenças (EUA), 24% das vítimas de suicídio consumiam álcool de 

maneira abusiva. 

• No Brasil, em estudo realizado com 290 vítimas de suicídios na 

região metropolitana de São Paulo no ano de 1994, observou-se que 

36,2% apresentavam alcoolemia positiva, sendo a que maioria das 

vítimas era do sexo masculino (77%) e 44% pertenciam à faixa etária 

de 20 a 39 anos de idade. 

 

 

Padrões Sociais e Transtornos Alimentares 

  

 Numa sociedade repleta de padrões de imagem, a preocupação dos 

indivíduos com seu peso e estrutura corporal leva a transtornos como bulimia e 

anorexia. Nesse caso, é importante entender o suicídio como uma forma de dor 

psicológica onde geralmente há sentimento de não pertencimento a um lugar 

ou grupo, gerando tendências suicidas. 

 

1) População LGBTQ+,  

Embora a comunidade tenha vivências distintas de agressão, todas as 

violências relacionadas à LGBTfobia possuem em comum a repreensão de 

posturas e comportamentos que não se enquadram nos padrões de 

normalidade de identidade de gênero e orientação sexual impostos pela 

sociedade – imposição afirmada pela filósofa Judith Butler. Nesse cenário, o 

Grupo Gay da Bahia, organização não governamental brasileira, afirma que o 

número de suicídios em jovens homossexuais é consideravelmente maior em 

comparação aos heterossexuais. 

Na população transgênero, o fato da não aceitação do seu corpo pode 

levar a formação de distúrbios psicológicos graves no indivíduo, podendo 

resultar no ato de acabar com a própria vida. Estudos feitos por pesquisadores 

do The Trevor Project, ONG norte-americana de prevenção ao suicídio 

LGBTQ+, indica que 40% dos transsexuais já tentaram o suicídio pelo menos 

uma vez. 



 A supremacia da lógica heterossexual, ainda muito presente na 

sociedade exclui e segrega a homossexualidade enquanto fenômeno social, 

frequentemente se opõe àqueles (as) que não se enquadram nas identidades 

sexuais e de gêneros atribuídas a cada um dos sexos. Dessa forma, a parcela 

social que se identifica com a população LGBT, sofre procedimentos de 

exclusão e convivem com a experiência social da abjeção, e opressão que 

tende a marcar profundamente suas subjetividades, principalmente no que se 

refere à percepção de si, prejudicando fortemente a saúde mental deste grupo.  

 

 

 

2) Distúrbios Alimentares 

A anorexia e bulimia nervosa são os principais subtipos de transtornos 

alimentares. A anorexia nervosa caracteriza-se pela recusa em manter o peso 

normal, pois o indivíduo apresenta uma percepção equivocada de suas 

medidas corpóreas; enquanto que a bulimia nervosa é definida por episódios 

de compulsão alimentar, seguidos de várias formas de comportamentos 

compensatórios. 

Dados recentes sugerem que as taxas de suicídio têm aumentado ao 

longo do tempo e que a tentativa de suicídio é de 25 a 35% mais frequente em 

indivíduos com diagnóstico de bulimia nervosa do que com anorexia nervosa 

O comportamento suicida tem sido identificado como um fator 

fortemente associado aos transtornos alimentares. Em adolescentes, alguns 

estudos destacaram que, dentre outros fatores, as presenças de transtornos 

alimentares podem constituir-se como risco para o suicídio de forma 

equivalente ao de outros transtornos psiquiátricos, como depressão maior e o 

transtorno de conduta. Segundo o Grupo de Apoio e Tratamento dos Distúrbios 

Alimentares e da Ansiedade (Gatda), “indivíduos com anorexia são cerca de 31 

vezes mais propensos a fazer uma tentativa de suicídio fatal quando 

comparados aos membros da população em geral. Para os indivíduos com 

bulimia, enquanto isso, a taxa é 7,5 vezes superior à da população em geral”.  

Outrossim, a experiência com um transtorno do tipo proporciona um 

destemor sobre a morte e aumenta a tolerância a dor, criando, assim, um 

catalisador para comportamento auto prejudicial e pensamentos suicidas, 



sendo frequente tentativas de suicídio entre pacientes que apresentam piora da 

sintomatologia alimentar em momentos nos quais se sente eminentemente 

abandonado por melhora de seu estado clínico. 

 

Transtornos Psicóticos  

 

 Existem inúmeros tipos de transtornos psicóticos, dentre eles a 

esquizofrenia e o transtorno bipolar, ainda sim, um estudo realizado pela ONG 

Rethink Mental Ilness (Repensando a Doença Mental, em português) constatou 

que muitos indivíduos não seriam capazes de reconhecer os primeiros sinais 

de psicose. A afirmação é preocupante, pois o tratamento do transtorno é 

imprescindível para evitar o alto risco de suicídio dos indivíduos afetados.  

 A causa de morte mais comum dentre os indivíduos que sofrem de 

psicose provém dos indivíduos com esquizofrenia - aproximadamente 10 a 

15% cometem suicídio.  

 

Relacionamentos  

   

1) Amorosos 

  Diversas plataformas jornalísticas noticiam casos de suicídio onde a 

motivação do ato vem do fim de um relacionamento amoroso. A depressão 

nessa situação é muito comum em adolescentes e jovens adultos que não 

sabem lidar com a perda – as medidas costumam ser radicais, partindo para o 

uso das drogas, parando de trabalhar e fazendo coisas que vão contra eles 

mesmos. Quando uma pessoa termina um relacionamento, podem vir à tona 

outras perdas do passado. Nesse caso, o problema se agrava e a depressão 

aumenta.  

 

2) Familiares 

A falta de apoio familiar pode ser um fator preditivo para o 

comportamento suicida. O empobrecimento das relações primárias se reflete 

na dinâmica cotidiana, o que torna o ambiente de convivência insuportável. Por 



se sentir desamparado emocionalmente, o elo do indivíduo com a vida é 

enfraquecido, aumentando o desejo de antecipar seu fim. 

Os maus tratos por parte dos familiares - na qual se destacam histórias 

de violência sexual, física, psicológica, negligência, abandono presencial e 

financeiro - também são motivações ao suicídio, uma vez que diversos 

indivíduos só veem como saída do trauma sua própria morte – o que não é 

verdadeiro. 

É preciso, portanto, que a sensibilidade coletiva possa transmitir 

otimismo para que as pessoas encarem o mundo com confiança.  

 

 

Traumas (Bullying) 

 

Um em cada dez estudantes no Brasil é vítima frequente de bullying, de 

acordo com o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa). 

Dados do relatório mostram que 17,5% dos alunos brasileiros, na faixa dos 15 

anos, sofreram algum tipo de bullying frequente. Novamente, a falta da 

sensação de pertencimento a um grupo pode ter consequências graves. 

 

  

 

Segundo psiquiatras, estudos mostram que casos de ansiedade e 

depressão podem estar relacionados ao bullying. Devido a esse fator de risco, 

diversas nações adotam medidas de prevenção ao bullying. No Brasil, a prática 



foi tida como crime em diferentes categorias como: bullying moral, físico, 

patrimonial ou sexual – cada categoria conta com penalidades diferentes. Já 

nos Estados Unidos, os pais podem ser punidos com uma multa de $500 

(dólares) caso seus filhos sejam acusados legalmente de cometer tal ato, e, 

dependendo da gravidade da situação, serão obrigados a frequentar um 

seminário sobre tal assunto.  

De todos os países, o Japão é o que melhor apresenta leis antibullying, 

pois leva em conta o cyberbullying - problema cada vez mais recorrente pelo 

aumento da tecnologia e pouco comentado entre os diversos governos. Vítimas 

de bullying digital têm mais chance de abusar de drogas e álcool, diz a 

UNICEF, além da maior probabilidade de faltar aulas, receber notas ruins e 

sofrer com baixa autoestima e problemas de saúde. Em situações extremas, o 

bullying digital leva ao suicídio. 

 

 
3. Tecnologias digitais e internet 

 

O crescimento das estatísticas de atos e tentativas de suicídio e autolesão 

nos últimos anos coincidiu com o crescimento do uso de tecnologias digitais 

como smartphones, computadores e acesso à internet.  

Um dos riscos mais frequentes é a banalização da automutilação e 

comportamentos suicidas ou depressivos. Frequentemente, esses temas não 

abordados com a gravidade que deveriam, sendo tratados em tom sarcástico e 

até mesmo banalizados. Um exemplo que presenciamos recentemente, é o 

popular jogo da baleia azul, e apesar de ser repleto de más intenções foi 

mascarado como um jogo inocente, se infiltrando principalmente em diferentes 

grupos.  

 

3.1. Europa, Coréia e EUA 

Um levantamento de pesquisadores de diversos países europeus publicado 

em 2014 analisou jovens de 11 nações do continente e indicou uma presença 

grande de relatos de pensamentos suicidas (42%) entre meninos e meninas 

que informaram ter hábitos intensos de consumo de internet e outras formas de 

mídia. 



O artigo do pesquisador coreano Jong Kim – publicado no Periódico de 

Medicina Preventiva e Saúde Pública em 2012 – analisou as atitudes de 

estudantes de 7 a 12 anos de acordo com a intensidade do uso de internet. Os 

que passam muito tempo conectados foram identificados como grupo de risco 

para problemas variados de saúde, incluindo conduta suicida. Entre os 

usuários intensos, 26,4% relataram ter tido pensamentos suicidas, o dobro dos 

jovens que “navegam” ocasionalmente. No grupo dos jovens conectados por 

mais tempo, o índice de tentativas de suicídio foi de 10%, quatro vezes o 

registrado nos usuários ocasionais. 

Nas universidades de San Diego e da Flórida, nos Estados Unidos, 

também foi relacionado um consumo intenso de dispositivos eletrônicos de 

adolescentes estadunidenses com depressão, pensamentos suicidas e taxas 

de pessoas que tiraram a própria vida. Adolescentes com média de uso de 

novas mídias por cinco ou mais horas manifestaram pelo menos 66% mais 

chance de ter algum tipo de conduta suicida do que aqueles em que o 

consumo era de uma hora ou menos. 

I.       Cyberbullying: pesquisadores da Universidade de Swansea, no 

Reino Unido, investigaram o estímulo a esses comportamentos a 

partir de práticas de constrangimento e assédio contra jovens em 

redes sociais e usando tecnologias, chamadas em inglês de 

cyberbullying.  

Conforme aponta o Instituto Infantil de Mídia Digital da Universidade 

da Califórnia, os adolescentes de hoje são flexíveis e expõem sua 

identidade em múltiplos contextos digitais, como os fóruns, as salas 

de bate-papo, blogs, entre outros. Atraídos pela possibilidade de uma 

realidade diferente, fantasiosa, na qual acabam por divulgar aspectos 

pessoais e aderem a diferentes tipos de comportamento.  

Na medida em que as crianças e adolescentes intensificam a 

interação com as novas tecnologias de interação e aumentam sua 

participação em sites de redes sociais, criando perfis públicos e 

compartilhando informações pessoais, novos dispositivos 

tecnológicos são criados em resposta a essa demanda, estudos 

apontam um índice segundo o qual vítimas de cyberbullying teriam 

https://www.jpmph.org/journal/view.php?doi=10.3961/jpmph.2012.45.1.37
https://www.jpmph.org/journal/view.php?doi=10.3961/jpmph.2012.45.1.37


2,1 chances de exibir um comportamento suicida e 2,6 vezes mais 

chances de cometer algum ato no sentido de tirar a própria vida. 

 

3.2. Impactos positivos 

Há também diversos estudos que identificam efeitos positivos do uso de 

dispositivos eletrônicos no combate e na prevenção de condutas suicidas. 

Trabalhos acadêmicos indicaram distintos recursos tecnológicos que podem 

auxiliar pessoas nessas situações, como fóruns de discussão, tratamentos 

online e busca de informações na internet. 

Pesquisadores da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, criaram um 

serviço de apoio a pessoas com risco de depressão pela internet. No trabalho 

com os resultados do experimento, publicado em 2013, eles registraram que 

após um ano de funcionamento, o percentual de entrevistados que 

mencionaram pensamentos de autolesão caiu de 14,46% para 4,82%. Há 

também plataformas desenvolvidas para o atendimento de pessoas que 

apresentam fatores de risco, como a ferramenta disponibilizada pelo Facebook, 

como uma maneira de coibir o expansivo número de casos de suicídio 

registrados. Além dos exemplos citados, é possível entrar em contato com uma 

equipe de apoio por meio de uma ligação telefônica.  

 

 

4. Medidas de profilaxia 

 

Deve-se combater o estigma e saber identificar os sinais de alerta 

precocemente, para evitar tragédias mais tarde. É importante lembrar que a 

manifestação de ideias suicidas e as tentativas anteriores de tirar a vida estão 

associadas à maior probabilidade de consumação do ato. Para uma 

intervenção bem-sucedida nos estágios iniciais, a família e os profissionais de 

saúde devem ter atenção especial com as pessoas com sintomas indicativos 

de doenças mentais e dependência de substâncias. Esse quadro resulta em 

alguns sinais que podem estar ligados ao comportamento suicida. A 

conscientização da população de como reagir a tais sinais é uma das maneiras 

mais viáveis de transmitir a mensagem para todos, ela deve ser fortemente 

encorajada pelo governo e disseminada através dos devidos meios. 



 
4.1. Índices de países e gráficos 

 
Maiores taxas de suicídio no mundo: 

1º - Índia (258.075 suicídios) 
 

2º - China (120.730) 
 

3º - Estados Unidos (43.361) 
 

4º - Rússia (31.997) 
 

5º - Japão (29.442) 
 

6º - Coreia do Sul (17.908) 
 

7º - Paquistão (13.377) 
 

8º - Brasil (11.821) 
 

9º - Alemanha (10.745) 
 

10º - Bangladesh (10.167) 

 
 

          
 
 
 
 



• Canadá / EUA: 

 
Tradução: “Porcentagem de suicídio por método” 
Azul: armas de fogo 
Vermelho: enforcamento, sufocamento 
Verde: envenenamento 
Roxo: outros 

Segundo o estudo, realizado pelo Centro de Controle e Prevenção 

de Doenças (CDC), um órgão do governo americano, a taxa total de 

suicídio aumentou em 30% em mais da metade dos Estados dos 

EUA nos últimos 17 anos. O aumento médio em todo o país é de 

cerca de 25%. 

Isso significa que, em média, 16 de cada 100 mil americanos 

decidem acabar com suas próprias vidas todos os anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Inglaterra: 

 
 
Tradução: Suicídios registrados a cada 100.000 pessoas em 2017. 
 

• Austrália:  

Tradução: “Suicídios australianos, 15-24 anos, por 100.000 pessoas” 
Vermelho: homens 
Verde: mulheres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Coréia: 
 

  
 
Tradução: “Vergonha da Coréia do Sul” 
Índices de suicídio por idade  
2011, mortes a cada 100.000 pessoas* 
 

 
Tradução: “Causas da morte de jovens sul-coreanos” 
Acidente, suicídio, câncer, afogamento, doença cardíaca. 
 
A Coreia do Sul, com 29,1 casos a cada 100 mil habitantes em 2012, 

é a nação desenvolvida com mais suicídios, segundo dados 



publicados pela Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Mais de 14 mil pessoas se suicidam anualmente na Coreia do Sul e 

a incidência dobra na terceira idade, revelando o lado mais cruel de 

um país entregue ao desenvolvimento, ao dinheiro e à honra. 

 

• Japão: 
 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O suicídio de crianças e adolescentes no Japão atingiu o maior patamar 

em três décadas, de acordo com o ministro da educação japonês. Entre 

abril de 2016 e março de 2017, 250 estudantes da escola primária até o 

Ensino Médio tiraram suas vidas. É o maior número registrado desde 

1986 - e cinco vezes maior que o registrado um ano antes 
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• Brasil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Dados da OMS (Organização Mundial de Saúde) mostram que o Brasil 

é o 8º país no mundo em números absolutos de suicídios consumados. 

No período de quinze anos (1996 a 2010), quase cento e vinte mil 

pessoas se suicidaram, ou seja, em média 22 pessoas se suicidaram 

por dia. 
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