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Estatísticas



No mundo

Cerca de 80 mil pessoas cometem suicídio em 

todo o mundo anualmente

11 mortes por 100 mil habitantes por ano

15,0 para homens

8,0 para mulheres

(OMS, 2015)

Uma morte por suicídio a cada 40 segundos, uma 

tentativa de suicídio a cada três segundos

O suicídio é a segunda maior causa de morte entre  

jovens de 15 e 29 anos

O  número de vidas perdidas desta forma, a cada 

ano, ultrapassa o número de mortes decorrentes 

de homicídio e guerra combinados



No Brasil

Em 2012 foram registrados 11.821 suicídios…

... cerca de 30 por dia

9.198 homens e 2.623 mulheres

Entre 2000 e 2012, houve um aumento de 10,4% 

na quantidade de mortes, sendo observado um 

aumento de mais de 30% em jovens

O Brasil é o oitavo país em número absoluto de 

suicídios

Esses números devem ser analisados com cautela

Pode haver uma subnotificação

Há uma grande variabilidade regional



30%
Foi o aumento observado nas mortes por suicídio de jovens entre 2000 e 2012



Risco e proteção



Fatores de risco

Pessoas que tentaram suicídio previamente têm 

de cinco a seis vezes mais chances de 

tentar suicídio novamente

Estima-se que 50% daqueles que cometem 

suicídio já haviam tentado antes

Quase todos os suicidas tinham uma doença 
mental, muitas vezes não diagnosticada, 

frequentemente não tratada ou não tratada de 

forma adequada



Fatores de risco



Fatores de risco

Sentimentos: desesperança, desespero, 

desamparo e impulsividade

Idade: o suicídio em jovens representa a 

terceira principal causa de morte nessa faixa 

etária no Brasil

Gênero: o número de suicídios nos homens é 

três vezes maior. As tentativas de suicídio são 

duas vezes mais frequentes nas mulheres.

Atualmente, há evidências de que os conflitos em 

torno da identidade sexual causem um maior risco 

de comportamento suicida



Fatores de risco

História familiar e genética: estudos 

de genética epidemiológica mostram que há 

componentes genéticos, assim como ambientais 

envolvidos

Fatores sociais: quanto menos laços sociais 

tem um indivíduo, maior o risco de suicídio

Viver sozinho parece aumentar o risco de suicídio, 

com taxas mais elevadas entre indivíduos 

divorciados ou que nunca se casaram



Fatores de proteção

autoestima elevada

bom suporte familiar

laços sociais bem estabelecidos com família e 
amigos

religiosidade e razão para viver

ter crianças em casa

senso de responsabilidade com a família

gravidez desejada e planejada

capacidade de adaptação positiva

capacidade de resolução de problemas



???%
Ninguém é realmente capaz de prever com exatidão se a pessoa irá cometer suicídio



Esperança

“O objetivo é preencher uma lacuna criada 

pela desconfiança, desespero e falta de 

esperança e dar à pessoa esperança de que 

as coisas podem mudar para melhor”



A fé cristã como fonte de 
esperança em meio ao sofrimento

Cristãos são 86,8% do Brasil (IBGE 2010)



Suas razões para o 
desespero…

Sofrimento constante

Falha pessoal

Sonhos frustados

... As razões de 
Deus para a 

esperança



Sofrimento constante

Misericórdia, Senhor! Estou em desespero! A 

tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite.

Minha vida é consumida pela angústia, e os meus 

anos pelo gemido; falta-me a força devido à minha 

aflição, e os meus ossos se enfraquecem.

Salmos 31:9,10

Como é grande a tua bondade, que reservaste 

para aqueles que te temem, e que, à vista dos 

homens, concedes àqueles que se refugiam em ti!

Alarmado, eu disse: "Fui excluído da tua 

presença!" Contudo, ouviste as minhas súplicas 

quando clamei a ti por socorro.

Sejam fortes e corajosos, todos vocês que 

esperam no Senhor!

Salmos 31:19,22,24



Falha pessoal

Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo 

definhava de tanto gemer.

Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim; 

minha força foi se esgotando como em tempo de 

seca.

Salmos 32:3,4

Então reconheci diante de ti o meu pecado e não 

encobri as minhas culpas. Eu disse: "Confessarei 

as minhas transgressões ao Senhor", e tu 

perdoaste a culpa do meu pecado.

Tu és o meu abrigo; tu me preservarás das 

angústias e me cercarás de canções de livramento.

Salmos 32:5,7



Sonhos frustados

Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu 

exército; nenhum guerreiro escapa por sua grande 

força.

Salmos 33:16

“As coisas que você confia são aquelas sobre as 

você constrói a sua vida” David Powlison

Mas o Senhor protege aqueles que o temem, e os 

que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los 

da morte e garantir-lhes vida ... Esteja sobre nós o 

teu amor, Senhor, como está em ti a nossa 

esperança.

Salmos 33:18,19a,22

“Permita que a morte dos seus sonhos seja a porta 

para que você ponha sua confiança no amor de 

Deus por você” David Powlison



Passos para a mudança



Peça ajuda

"Peçam, e lhes será dado; busquem, e 

encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta.

Pois todo o que pede, recebe; o que busca, 

encontra; e àquele que bate, a porta será aberta”

Mateus 7:7,8

Peça a ajuda de Deus, insista, não pare de pedir

Criar relacionamentos com pessoas cuidadoras e 

sábias o protegerá do desespero

Mesmo que a sua vida tenha sido destruída por 

relacionamentos perdidos, Deus pode e vai encher 

a sua vida com relacionamentos construtivos e 

restauradores



Habilidades de uma vida cristã

Resolução de conflitos

Busque e conceda perdão

Aprenda a dar

Viva para Deus

Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande 

amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente 

com Cristo, quando ainda estávamos mortos em 

transgressões — pela graça vocês são salvos

Efésios 2:4,5



“ O suicídio opera em um mundo de morte, 
desespero e solidão. Jesus Cristo cria um 
mundo de vida, esperança e comunhão”

David Powlison



Deus amou o mundo 
para que tenhamos 

vida
João 3:16
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