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Introdução
Ana Matos Pires
Assessora do Programa Nacional para a Saúde Mental

O Plano Nacional de Prevenção do
Suicídio (PNPS), elaborado por um grupo de
trabalho coordenado por Álvaro de
Carvalho e constituído por pessoas de
renome incontestável na área da
suicidologia como Bessa Peixoto, Carlos
Braz Saraiva, Daniel Sampaio, Fausto
Amaro, Jorge Costa Santos, José Carlos
Santos, José Henrique Santos e Nazaré
Santos, é um excelente documento que, por
razões várias, não avançou durante muito
tempo. Quando os Planos são bons e não
estão cumpridos não se fazem novos,
põem-se em marcha.
Retomar o PNPS foi um compromisso do
Programa Nacional para a Saúde Mental
em 2019. A pandemia diﬁcultou mas não
parou este propósito.
Retomar o PNPS implica pragmatizar as
ações a desenvolver e assumir que não se
vai conseguir recuperar o tempo perdido.
Escolheram-se, por isso, cinco áreas
prioritárias para a retoma:
desenvolvimento de campanhas de
sensibilização e informação, investimento
na formação, ações dirigidas a públicos
especíﬁcos, redução do acesso a meios
letais deﬁnição do trajeto das pessoas no
SNS, nomeadamente com rediﬁnação das
redes de referenciação e criação de equipas
comunitárias de saúde mental.

Há um Plano, implementá-lo implica –
também e sobretudo – vontade e
compromisso político que pressupõe
(1) reformulação de políticas e legislação
mais consentânea com a problemática de
comportamentos autolesivos e atos
suicidas, (2) alocação de recursos em
função das necessidades diagnosticadas,
(3) criação ou reforço de mecanismos
eﬁcazes para efeitos de recolha e
monitorização de dados relativos a
comportamentos autolesivos e atos
suicidas, (4) formação e treino estruturado
e continuado de porteiros sociais sobre o
papel que lhes cabe na prevenção do
suicídio, (5) informações sobre os
comportamentos autolesivos e atos
suicidas integradas nos currículos de
proﬁssionais de saúde e do setor social,
(6) aumento dos esforços governamentais
no combate para a redução de fatores de
risco ambiental, socioeconómico e outros,
bem como na melhoria de acesso aos
Serviços e (7) referências a este problema
de saúde pública em datas comemorativas.
Todos os anos se assinala o Dia Mundial da
Prevenção do Suicídio a 10 de setembro e,
por isso, a Newsletter deste mês é dedicada
à temática do suicídio e dos
comportamentos suicidários, em particular
à sua prevenção.
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Campanha Nacional
de Prevenção do Suicídio
Paulo Barbosa | Sónia Farinha Silva
Médico Interno de Psiquiatria | Médica Interna de Psiquiatria

Como refere a OMS, “O número de países
com estratégias nacionais de prevenção ao
suicídio aumentou desde a publicação do
primeiro relatório global da Organização
Mundial da Saúde (OMS) sobre o tema” e
Portugal orgulha-se em ser um desses
países.
As propostas e outras respostas estão
descritas em detalhe no PNPS, que elenca
por área especíﬁca as estratégias mais
eﬁcazes para combater este fenómeno. O
Programa Nacional para a Saúde
Mental/DGS tem apoiado a implementação

do PNPS, ﬁnanciado programas de
prevenção de suicídio com ênfase no meio
escolar e patrocinado vários projectos
piloto instituídos por entidades
não-governamentais nas mais diversas
áreas.
O ano de 2020 marca o início da Campanha
Nacional de Prevenção do Suicídio, uma
iniciativa do Programa Nacional para a
Saúde Mental da DGS.
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Todos temos uma palavra a
dizer para prevenir o suicídio
O suicídio, na forma conseguida ou tentada é um problema de saúde pública que representa
um grande desaﬁo em todo o mundo. Em Portugal, cerca de três pessoas morrem por suicídio
a cada dia, e muitas mais tentam fazê-lo. Este fenómeno não escolhe classes, género, idade ou
região geográﬁca.
A mobilização de todos os setores da sociedade é essencial para prevenir o suicídio, uma área
em que os preconceitos, a desinformação e o estigma são aspetos tão presentes e nefastos.
Nos últimos anos, temos assistido ao desenvolvimento de vários projetos a nível local e
regional que unem Serviços Locais de Saúde Mental e organizações não governamentais nesta
missão.
A Campanha Nacional de Prevenção do Suicídio, apresentada no passado dia 10 de
setembro, surge no sentido de desenvolver uma resposta nacional e coordenada para reduzir
a mortalidade por suicídio em Portugal, potenciando a colaboração entre várias entidades sob
a liderança do Programa Nacional para a Saúde Mental.
São três os desaﬁos traçados para a Campanha Nacional de Prevenção do Suicídio:
Alcançar toda a população, através do desenvolvimento de uma campanha
multicêntrica liderada pelo Programa Nacional para a Saúde Mental e assente na ação
contínua e coordenada das entidades parceiras a nível local e regional;
Mudar atitudes em relação ao suicídio e à doença mental, através do aumento da
literacia em saúde mental e da luta contra o estigma; e
Promover mudanças na sociedade através do incentivo ao pedido de ajuda da pessoa
em risco.

Os proﬁssionais de saúde, os jornalistas e a
comunidade (os três agentes mais importantes na
prevenção do suicídio) são os primeiros grupos a
serem chamados e envolvidos nas iniciativas da
campanha. O website prevenirsuicidio.pt reúne
conteúdos cientíﬁcos atualizados periodicamente
para estes públicos-alvo. Esta também será a
plataforma onde serão disponibilizadas
informações sobre as iniciativas da Campanha
Nacional de Prevenção do Suicídio.
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Uma rede de parceiros
para prevenir o suicídio

A criação e dinamização de uma Rede de
Parceiros é um dos eixos fundamentais da
Campanha Nacional de Prevenção do
Suicídio. Várias entidades de todo o país
serão convidadas a prevenir o suicídio junto
das comunidades que servem, de acordo
com as necessidades auscultadas e os
recursos disponíveis em cada região.
Serviços Locais de Saúde Mental, hospitais
psiquiátricos e outras unidades do Serviço
Nacional de Saúde (incluindo Unidades de
Cuidados Primários de Saúde, Unidades de
Saúde Pública e outras), entidades privadas
de saúde, associações ligadas à saúde
mental, instituições de ensino, entre outros,
serão chamados a promover mudanças na
comunidade em que estão inseridos através
de um contacto próximo com as pessoas e
com as instituições locais e regionais.
O Programa Nacional para a Saúde Mental
assumirá a liderança desta rede e
trabalhará para garantir a coesão e
homogeneidade dos projetos dos parceiros
e a existência de uma mensagem uniﬁcada.
Este modelo pretende também ampliﬁcar o

alcance da campanha ao criar
oportunidades de cooperação
inter-regionais com vista ao
desenvolvimento de iniciativas em regiões
com menos recursos e recorrendo a uma
estratégia de comunicação nacional.
As principais ações de prevenção serão
desenvolvidas anualmente em setembro – o
Mês da Prevenção do Suicídio –, em torno
do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio,
que se assinala no dia 10. Não obstante, o
trabalho dos parceiros será desenvolvido
ao longo de todo ano e passará também por
atividades de investigação e pela
sensibilização e capacitação de vários
setores da sociedade (comunidade,
proﬁssionais de saúde, jornalistas).
Todas as informações sobre a adesão e o
desenvolvimento de iniciativas pela Rede
de Parceiros serão disponibilizadas
brevemente no website da Campanha
Nacional de Prevenção do Suicídio, em
prevenirsuicidio.pt.
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Projetos de Prevenção
em curso
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Setembro

Mês da Prevenção do Suicídio
Iniciativa Aris da Planície
João Gaspar
Biólogo
Setembro - Mês da Prevenção do Suicídio
é uma iniciativa da Aris da Planície, com o
apoio da Ciência Viva através do concurso
Comunicar Saúde. São parceiros neste
projeto a Associação Portuguesa de
Internos de Psiquiatria, a Sociedade
Portuguesa de Suicidologia e o projeto
jornalístico Fumaça.
O ponto de partida foi o dia 10 de setembro
de 2020 - Dia Mundial da Prevenção do
Suicídio. As iniciativas decorrem durante
todo o ano e visam preparar um conjunto
alargado de ações em setembro de 2021.
Sob a premissa da luta contra o estigma da
saúde mental e do suicídio e visando o
aumento da literacia em saúde, tem como
objetivos gerais:
a) sensibilização da comunidade para a
prevenção do suicídio;
b) capacitação de proﬁssionais de saúde;
c) formação para jornalistas.
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Foram elaborados três manuais pedagógicos:

1) Manual para a comunidade
um guia prático para a ação na prevenção do suicídio - quais
os sinais de alarme e fatores de risco de suicídio, como
reconhecer uma depressão, como ajudar alguém em crise;

2) Manual para jornalistas
o papel dos media, boas práticas para a elaboração de
notícias de suicídio;

3) Manual para proﬁssionais de saúde
epidemiologia, avaliação do risco e abordagens
terapêuticas;

Estão previstas ações de formação para a valorização de competências de comunicação de
proﬁssionais de saúde e a criação de uma bolsa de formadores certiﬁcados para a
disseminação do projeto, ações de formação para jornalistas, uma série de entrevistas e
reportagens sobre saúde mental e suicídio, e dezenas de ações de sensibilização junto da
população, da comunidade académica e dos proﬁssionais de cuidados de saúde primários.
Toda a informação do projeto disponível em: prevenirsuicidio.pt
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Prevenção do Suicídio na Rede
Ferroviária Nacional (RFN)
Iniciativa Sociedade Portuguesa de Suicidologia (SPS)
Tiago Santos
Médico Psiquiatra

O projeto surgiu da necessidade sentida pela empresa Infraestruturas de Portugal, S. A. (IP),
enquanto empresa gestora da rede ferroviária nacional (RFN), de garantir a segurança da
infraestrutura e da circulação ferroviária, nomeadamente quanto a situações de suicídio e
tentativas de suicídio.
Conforme dados coligidos pela IP, registaram-se na RFN 196 suicídios no período de 2007 –
2018. Só em 2017, registaram-se 52 casos de suicídio o que corresponde a cerca de 5% do
total de suicídios a nível nacional, ano em que a taxa bruta de suicídio foi de 10,3 por 100.000
habitantes.
Neste contexto, foi assinado um protocolo de cooperação entre a empresa Infraestruras de
Portugal, S.A. (IP) e a Sociedade Portuguesa de Suicidologia (SPS), para a prevenção do
suicídio na Rede Ferroviária Nacional (RFN).
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Na sequência da assinatura do protocolo, foram estabelecidas as linhas gerais de um projeto
de investigação aplicada, com o apoio da DGS através do Programa Nacional para a Saúde
Mental, com os seguintes objetivos:
a) Análise da literatura publicada sobre o
suicídio em estruturas rodoviárias e a sua
prevenção;
b) Recolha de dados a partir de fontes da IP
e de bases de dados nacionais;
c) Estudo dos locais críticos identiﬁcados
pela equipa do projeto;
d) Inquérito por questionário aos
trabalhadores da IP sobre necessidades de
formação relacionada com o suicídio e a sua
prevenção;

e) Ações de sensibilização e formação dos
trabalhadores da IP;
f) Elaboração de medidas preventivas e
estratégias de implementação a discutir
com os responsáveis da IP;
g) Elaboração de uma estratégia de
comunicação que permita o aumento da
consciência pública sobre o suicídio e a sua
prevenção.

Atividade realizada
1.1.

Levantamento dos dados disponíveis relativos ao suicídio na RFN desde 2007;

1.2.

Identiﬁcação dos principais pontos críticos da Rede com base nas ocorrências de
suicídios entre 2014 e 2018;

1.3.

Formação relativa à temática da prevenção do suicídio na rede Ferroviária dirigido a
dirigentes e pessoal técnico da IP;

1.4.

Elaboração de uma grelha de análise dos locais críticos e respectivas visitas para análise
e caracterização.

Acções futuras
Atualmente a informação encontra-se em processo de análise, para determinação de um plano
conjunto de intervenção nos pontos críticos, nomeadamente a nível da estrutura física e dos
trabalhadores da IP.
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Plano de Prevenção do Suicídio
da Universidade do Porto
Iniciativa Universidade do Porto (U.Porto)
Inês Rothes
Professora e Psicóloga da U.Porto

No passado dia 10 de setembro celebrou-se o Dia Mundial da
Prevenção do Suicídio. Esta data foi instituída pela Organização
Mundial de Saúde, visando sensibilizar as comunidades para a saúde
mental e prevenção do suicídio, enquanto problema de saúde pública.

Este ano, nesta data assinalou-se o
lançamento do Plano de Prevenção do
Suicídio da Universidade do Porto,
divulgado através de uma sessão webinar a
convite da Direção Geral da Saúde.
O Plano de Prevenção do Suicídio da
Universidade do Porto é uma iniciativa
inserida no Plano Integrado para a
Promoção da Saúde e Bem-Estar na
U.Porto, sob a responsabilidade do
Pró-Reitor Prof. José Castro Lopes.

Este plano será elaborado sob coordenação
da Prof.ª Dr.ª Inês Areal Rothes,
investigadora da FPCEUP e especialista na
área da suicidiologia. A restante equipa
contará com a participação da Dr.ª Silvia
João, Dr.ª Raquel Múrias e Dr.ª Isabel
Nogueira. O Plano de Prevenção do
Suicídio da Universidade do Porto conta
ainda com a colaboração da Sociedade
Portuguesa de Suicidologia e do Programa
Nacional para a Saúde Mental da
Direção-Geral da Saúde.
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Porquê um plano de prevenção na
universidade? O suicídio e os
comportamentos suicidários são um grave
problema de saúde pública e devem ser
encarados como uma realidade e
responsabilidade social. Mundialmente, o
suicídio apresenta-se como a segunda
causa de morte na faixa etária entre os 15 e
29 anos. Os sinais de depressão, quase
sempre associados ao fenómeno e, muitas
vezes agravados pela pressão académica e
isolamento social, tendem a iniciar-se ou
intensiﬁcar-se entre os 17 e os 24 anos de
idade.
Assim, a universidade parece constituir
uma oportunidade privilegiada, dotada de
recursos e parcerias, para a prevenção e
intervenção nos comportamentos
suicidários.
O Plano de Prevenção do Suicídio da
Universidade do Porto surge como plano
fundamental e necessário e será composto
por 5 eixos prioritários:
(1) Promoção das redes sociais/conexão,
na qual se pretende melhorar a integração
dos estudantes e promover as suas redes
sociais;
(2) Promoção do acesso aos serviços de
saúde mental, no qual se destaca a
importância de protocolar e monitorar os
procedimentos de encaminhamento;

(3) Identiﬁcação dos estudantes em risco,
no qual um programa de formação e
intervenção sobre a avaliação de risco,
seguindo-se de supervisão especializada
serão providenciados;
(4) Elaboração de procedimentos
institucionais da UP perante a morte por
suicídio, na perspetiva de amenizar as
diﬁculdades impostas através do
desenvolvimento de um guião de
estratégias facilitadoras e,
(5) Investigação, para que melhor se possa
informar acerca das boas práticas,
permanece a necessidade de contribuição
para o aprofundamento dos
conhecimentos nesta área de estudo.
Todos os eixos deverão iniciar-se ao
mesmo tempo e serão postos em prática
concomitantemente.
De assinalar também que no passado dia 10
de setembro, uma sessão de discussão
informal decorreu na reitoria da U.Porto e
contou com a presença de especialistas na
área, de sua formação maioritariamente
psiquiatras e psicólogos. Esta iniciativa
apresentou-se como uma oportunidade de
divulgação e debate do plano entre
intervenientes fundamentais.
O lema deste plano da U.Porto apela para
que se trabalhe em conjunto para prevenir
o suicídio.
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