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      APRESENTAÇÃO 

 Considerando ser o suicídio um problema social e de saúde pública recorrente 
entre os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, principalmente 
dentre aqueles que se encontram em privação de liberdade, nos últimos anos a 
Subsecretaria do Sistema Socioeducativo (SUBSIS), da Secretaria de Estado de 
Justiça e Cidadania do Distrito Federal (SEJUS), e a Secretaria de Estado de Saúde 
(SES) vêm dedicando atenção especial ao tema. Este Protocolo de Prevenção e 
Atenção ao Suicídio de adolescentes nas unidades socioeducativas de atendimento 
inicial, internação e internação provisória é fruto de parte dessas ações conjuntas, 
realizadas no sentido da garantia dos direitos e da valorização da vida desses/as 
adolescentes.

 Nesse sentido, o objetivo deste Protocolo é fornecer informações sobre o sui-
cídio para os profissionais do sistema socioeducativo, que atuam nas unidades de 
atendimento inicial, internação e internação provisória, de forma a instrumentalizá-
-los na identificação de adolescentes em risco e a orientá-los em relação à conduta 
e ao manejo dessas situações, oferecendo subsídios, procedimentos e estratégias 
que poderão ser utilizados, tanto em relação à prevenção quanto aos encaminha-
mentos após tentativas ou a consumação do suicídio.

 Abordar os conceitos, refletir sobre identificação e diagnóstico das situações 
de risco de suicídio e sobre as possibilidades de prevenção e intervenção são 
inquietações trazidas pelos profissionais do atendimento socioeducativo. Pretende-
-se, assim, que as informações e fluxos aqui propostos agreguem conhecimento e 
qualifiquem a atuação profissional, bem como possibilitem uma articulação e corres-
ponsabilização entre todos os setores envolvidos no acompanhamento dos/as ado-
lescentes, uma vez que esse fenômeno complexo também impacta de maneira sen-
sível a socioeducação.
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     DEFINIÇÕES

SUICÍDIO
Morte autoprovocada com evidências, sejam elas implícitas ou explícitas de que a 
pessoa tinha intenção de morrer.

TENTATIVA DE SUICÍDIO
Qualquer tipo de comportamento autolesivo não fatal, com evidências, sejam elas 
implícitas ou explícitas de que a pessoa tinha intenção de morrer. É importante aten-
tar que nem toda violência autoprovocada caracteriza uma tentativa de suicídio. 
Estes atos podem ser formas de aliviar sofrimentos, sem que haja o objetivo de pôr 
fim à vida. Diferenciar os dois pode ser difícil na prática e o cuidado em saúde mental 
precisa ser desenvolvido de qualquer maneira.

COMPORTAMENTO SUICIDA
Este termo se refere a um conjunto de atitudes que incluem: o pensamento de que 
uma ação autoinfligida resulte em sua morte (ideação suicida), o planejamento, a 
tentativa e o próprio suicídio.
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Pessoas que tentaram previamente o sui-
cídio têm de cinco a seis vezes mais 
chances de tentar novamente e tendem a 
fazer investidas mais letais nas vezes 
seguintes.

- Alta intensidade e duração de ideações 
de suicídio;

- Planejamentos detalhados, especifica-
dos, viáveis e com alto grau de letalidade 
e acessibilidade ao método escolhido; 

- Locais e ocasiões que diminuem as 
chances de resgate e socorro; 

- Preparação especificada de métodos, 
locais e datas;

- Preparação de cartas, bilhetes, despedi-
das, testamentos, delegação de cuida-
dos.
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FATORES DE RISCO

TENTATIVAS
PREGRESSAS

Os transtornos mentais mais associados 
ao suicídio são: depressão, transtorno de 
humor bipolar e dependência de álcool ou 
outras drogas. 
Transtornos de personalidade e esquizo-
frenia também estão associados ao risco 
de suicídio, bem como a obtenção de alta 
recente de hospitalização psiquiátrica.

Vale lembrar: A comorbidade entre dois 
ou mais transtornos agrava o risco.

TRANSTORNOS
MENTAIS



As mortes por suicídio são cerca de três 
vezes maiores entre os homens do que 
entre as mulheres, embora as tentativas 
de suicídio sejam, em média, três vezes 
mais frequentes entre as mulheres.
Em geral, os homens utilizam métodos de 
maior letalidade em suas tentativas.

É importante atentar-se para situações e 
eventos vivenciados, tais como:
- Ocasiões de violência (agressor ou 
vítima);
- Abuso físico, psicológico ou sexual;
- Rejeição afetiva ou social; 
- Humilhação;
- Vivências traumáticas;
- Perdas recentes de figuras afetivas e de 
referência e apoio;
- Perda de figuras parentais na infância

Há maior vulnerabilidade entre pessoas:
- solteiras, separadas/divorciadas e 
viúvas;
- com conflitos, estresses e abusos con-
jugais;
- separações recentes e rupturas de rela-
ções amorosas;
- rejeições afetivas.

Pertencer a uma minoria relativa à orienta-
ção sexual e de gênero aumenta o risco 
de suicídio em decorrência de atitudes 
culturais de estigmatização, discrimina-
ção e violência.

Existe um risco maior nas faixas etárias 
entre 15 e 35 anos e acima de 75 anos
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FATORES DE RISCO
GÊNERO

ESTADO CIVIL

ORIENTAÇÃO SEXUAL E
IDENTIDADE DE GÊNERO

EVENTOS
NA HISTÓRIA
DE VIDA

RELACIONAMENTO
CONJUGAL

IDADE



É preciso atentar-se para a existência de:
- Histórico de comportamentos suicidas 
na família;
- Transtornos mentais na família; 
- Alcoolismo e ou dependência de 
drogas;
- Graves perturbações e conflitos na fami-
liares; 
- Violência intrafamiliar.

A incidência de doenças clínicas não psi-
quiátricas graves e/ou incapacitantes 
também aumenta a vulnerabilidade emo-
cional, podendo se tornar um fator de 
risco para as tentativas de suicídio. 

Situações vivenciadas ao longo da traje-
tória laborativa, como desemprego, apo-
sentadoria, perda recente do emprego, 
inserção em trabalhos precarizados, difi-
culdades econômicas e financeiras, asse-
dio moral ou físico, podem provocar o 
agravamento de fatores de risco já exis-
tentes.

O contexto social e comunitário deve ser 
levado em consideração quanto aos fato-
res de risco. É preciso atentar-se para a 
existência de:
- Laços sociais precários;
- Rede de suporte social deficiente; 
- Desfiliação social;
- Situações de extrema precariedade, 
exclusão e vulnerabilidade social; 
- Deslocamentos forçados; 
- Discriminação;
- Estigmatização; 
- Marginalização.
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FATORES DE RISCO
HISTÓRICO

FATORES
SOCIAIS

DOENÇAS CLÍNICAS

SITUAÇÃO FINANCEIRA,
OCUPACIONAL 
E PROFISSIONAL

NÃO PSIQUIÁTRICAS

FAMILIAR



Tenha atenção aos seguintes sinais:
- Agressividade e hostilidade;
- Pessimismo e negativismo;
- Rigidez psíquica;
- Juízo de realidade comprometido;
- Impulsividade e dificuldade de
autocontrole;
- Dificuldade de mobilização de recursos 
internos e externos para o enfrentamento 
de problemas, demandas ou situações 
estressoras;
- Dificuldades de expressão e de 
socialização;
- Mecanismos autodestrutivos; 
- Autonegligência grave.

É preciso atentar-se para os seguintes 
estados emocionais e sentimentos:
- Desesperança, desamparo e desespe-
ro; 
- Solidão, isolamento social, sentimentos 
de abandono e rejeição;
- Sentimentos de vergonha, humilhação, 
fracasso;
- Temor de ser descoberto por algo 
socialmente indesejável ou reprovável; 
- Dor psíquica e emocional com intensida-
de intolerável;
- Ansiedade severa; 
- Culpa;
- Baixa autoestima, autodepreciação, 
ódio de si.
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FATORES DE RISCO
CARACTERÍSTICAS

PERSONALIDADE E

PSICOLÓGICAS, 
TRAÇOS DE 

MECANISMOS
PSÍQUICOS 

SENTIMENTOS

EMOCIONAIS
ESTADOS AFETIVOS E  



Pertencer e estar integrado em grupos, 
comunidades e atividades sociais são 
importantes fatores protetivos, pois pro-
movem:
- Bons e intensos vínculos sociais; 
- Rede de suporte social fortalecida;
- Relacionamentos de confiança e apoio 
emocional adequado;
- Acesso a serviços e cuidados em saúde 
mental;
- Identidade cultural;
- Circunstâncias de vida favoráveis que 
reduzem a vulnerabilidade e fortalecem a 
capacidade de enfrentamento.
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FATORES DE PROTEÇÃO

ASPECTOS
SOCIOCULTURAIS

A presença de pessoas significativas que 
possam oferecer suporte, recursos e 
ajuda efetiva são importantes fatores de 
proteção para o enfrentamento de crises. 

HISTÓRICO E SITUAÇÃO
FAMILIAR

Uma vez considerado os fatores de risco 
e a presença do comportamento suicída é 
necessário mitigá-los com vistas à pre-
venção de novas tentativas por meio de:
- Controle de acesso a meios letais;
- Acompanhamento em saúde mental;
- Suporte familiar e social.

COMPORTAMENTO
SUICIDA



          CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

  A classificação do risco só é possível após avaliação cuidadosa e siste-
mática. Não deve ser baseada na simples intuição e deve considerar que os fatores 
de risco e proteção podem ser mutáveis. 

 BAIXO RISCO

A pessoa teve alguns 
pensamentos suicidas, 
mas não fez nenhum 
plano;

Sem histórico de tentativa 
prévia;

Ausência de transtorno 
mental;

Apoio familiar e social 
consistente (avaliar as 
dinâmicas e relações 
familiares; observar a pro-
ximidade e acompanha-
mento dos familiares ao 
longo do cumprimento da 
medida socioeducativa, 
contatos familiares, visi-
tas, estrutura e dinâmica 
familiar).

      MÉDIO RISCO

A pessoa tem pensamen-
tos e planos suicidas, 
mas o planejamento não 
é imediato;

Histórico de tentativa 
prévia;

Presença de transtorno 
mental;

Apoio familiar e social 
consistente (avaliar as 
dinâmicas e relações 
familiares; observar a pro-
ximidade e acompanha-
mento dos familiares ao 
longo do cumprimento da 
medida socioeducativa, 
contatos familiares, visi-
tas, estrutura e dinâmica 
familiar).

       ALTO RISCO

A pessoa tem um plano 
definido, tem os meios 
para fazê-lo e planeja 
fazê-lo prontamente;
Histórico de tentativa 
prévia;
Presença de transtorno 
mental grave;

Apoio familiar e social 
pouco consistente (avaliar 
as dinâmicas e relações 
familiares. Observar a 
proximidade e acompa-
nhamento dos familiares 
ao longo do cumprimento 
da medida socioeducati-
va, os contatos familiares, 
visitas, estrutura e dinâmi-
ca familiar);

Isolamento e dificuldades 
de convivência e de rela-
cionamento com a comu-
nidade socioeducativa;

Sinais de desesperança 
acentuada ou outro afeto 
intenso/intolerável;

Adoção de providências e 
preparações para a exe-
cução do suicídio (con-
fecção de cordas, cartas 
de despedida,  
etc).
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  MANEJO, CONDUTAS E ENCAMINHAMENTOS

BAIXO RISCO
GESEG

Ter atitude empática e acolhe-
dora. Evitar postura de julga-
mento, discriminação ou con-
denação moral do comporta-
mento suicida;

Encaminhar, assim que possí-
vel, para avaliação por profis-
sional de saúde da GESAU;

Acompanhar e monitorar de 
forma mais próxima para 
detecção de um possível 
desenvolvimento de outros 
sinais de alerta e agravamento 
do risco;

Comunicar por escrito à Dire-
ção da unidade sobre a situa-
ção de risco, de forma que 
todas as gerências sejam 
informadas;

Identificar possíveis compor-
tamentos de incitação ao 
suicídio por parte de outros 
adolescentes e tomar as devi-
das providências;

Registrar as informações em 
livro de ocorrência e outros 
instrumentos de registros de 
informações do adolescente.

GESPP

Ter atitude empática e acolhe-
dora. Evitar postura de julga-
mento, discriminação ou con-
denação moral do comporta-
mento suicida;

Encaminhar, assim que possí-
vel, para avaliação por profis-
sional de saúde da GESAU;

Avaliar, em conjunto com a 
GESAU, a necessidade de 
encaminhamento para a 
RAPS; 

Realizar atendimento psicos-
social com foco na identifica-
ção de sentimentos e pensa-
mentos relacionados ao com-
portamento suicida;

Avaliar necessidade de reali-
zação de estudo de caso mul-
tisetorial;

Registrar as informações em 
prontuários físicos e eletrôni-
cos do adolescente;

Comunicar por escrito à Dire-
ção da unidade sobre a situa-
ção de risco, de forma que 
todas as gerências sejam 
informadas;

Acompanhar e monitorar de 
forma mais próxima para 
detecção de um possível 
desenvolvimento de outros 
sinais de alerta e agravamento 
do risco.

GESAU

Ter atitude empática e acolhe-
dora. Evitar postura de julga-
mento, discriminação ou con-
denação moral do comporta-
mento suicida;

Avaliar a necessidade de 
encaminhamento para a 
RAPS e realizar o agenda-
mento, caso seja necessário;
Sendo impossibilitado o aten-
dimento por especialista 
socioeducativo (período 
noturno, finais de semana e 
feriados), avaliar a possibilida-
de de disponibilizar ao adoles-
cente ligação para o CVV, no 
telefone 188;

Registrar as informações em 
livro de registro da GESAU e 
nos prontuários físicos e 
eletrônicos do adolescente;

Avaliar a necessidade de 
acompanhamento sistemático 
pelo profissional de saúde 
mental da GESAU.

Avaliar possibilidade de reali-
zação de contrato de não-sui-
cídio, conforme o profissional 
se sinta habilitado para tal e 
de acordo com a vinculação 
com o adolescente;

Avaliar a necessidade de reali-
zação de estudo de caso mul-
tisetorial;

Obrigatoriamente, preencher 
formulário de monitoramento 
do comportamento suicida.
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  MANEJO, CONDUTAS E ENCAMINHAMENTOS
MÉDIO RISCO

GESEG

Ter atidude empática. Evitar 
postura de julgamento, discrimi-
nação ou condenação moral do 
comportamento suicida;

Encaminhar, assim que possível, 
para avaliação por profissional 
de saúde da GESAU;

Em caso de tentativa prévia 
recente, garantir, necessaria-
mente, a condução para atendi-
mento emergencial na rede 
externa de saúde em caso de 
encaminhamento pela GESAU;

Analisar cuidadosamente a 
melhor alocação do adolescente, 
com melhor visualização e com 
acesso ao alojamento facilitado. 
Devem-se avaliar os riscos e 
benefícios das opções de deixá-
-lo sozinho ou acompanhado de 
outro(s) adolescente(s);

Evitar deixar o adolescente sozi-
nho;

Avaliar necessidade de retirar do 
alojamento materiais que 
possam ser usados como instru-
mento de letalidade;

Comunicar por escrito à Direção 
da unidade sobre a situação de 
risco, de forma que todas as 
gerências sejam informadas;

Realizar estudo de caso multise-
torial;

Garantir o encaminhamento do 
adolescente para acompanha-
mento contínuo na GESPP e na 
GESAU.

Registrar as informações em livro 
de ocorrência e outros instru-
mentos de registros de informa-
ções do adolescente.

GESPP

Ter atidude empática. Evitar 
postura de julgamento, discrimi-
nação ou condenação moral do 
comportamento suicida;

Encaminhar, assim que possível, 
para avaliação por profissional 
de saúde da GESAU;

Realizar estudo de caso multise-
torial;

Registrar as informações em 
prontuários físicos e eletrônicos 
do adolescente;

Comunicar e orientar os familia-
res e/ou responsáveis do adoles-
cente, de forma ética e cuidado-
sa e no momento avaliado como 
o mais adequadro pela equipe 
socioeducativa;

Avaliar possibilidade de realiza-
ção de contrato de não-suicídio, 
conforme o profissional se sinta 
habilitado para tal e de acordo 
com a vinculação com o adoles-
cente;

Acompanhar e monitorar de 
forma mais próxima para detec-
ção de um possível desenvolvi-
mento de outros sinais de alerta 
e agravamento do risco.

GESAU
Ter atidude empática. Evitar 
postura de julgamento, discrimi-
nação ou condenação moral do 
comportamento suicida;
Realizar atendimento de inter-
venção em crise;
Sendo impossibilitado o atendi-
mento por especialista socioedu-
cativo (período noturno, finais de 
semana e feriados) avaliar a 
possibilidade de disponibilizar ao 
adolescente ligação para o CVV, 
no telefone 188;
Avaliar necessidade de encami-
nhar para os Serviços de Urgên-
cia e Emergência da SES/DF. Em 
caso de tentativa de suicídio 
recente, sempre encaminhar 
para atendimento emergencial 
na rede externa de saúde;
Comunicar por escrito à Direção 
da unidade sobre a situação de 
risco, de forma que todas as 
gerências sejam informadas. 
Encaminhar, ainda, o documento 
de Solicitação de Atenção Espe-
cial às demais gerências;
Avaliar possibilidade de realiza-
ção de contrato de não-suicídio, 
conforme o profissional se sinta 
habilitado para tal e de acordo 
com a vinculação com o adoles-
cente;

Obrigatoriamente, preencher 
formulário de monitoramento de 
comportamento suicida.
Inserir em acompanhamento 
sistemático pelo profissional de 
saúde mental da GESAU;
Realizar estudo de caso multise-
torial;
Encaminhar para a RAPS;
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  MANEJO, CONDUTAS E ENCAMINHAMENTOS
ALTO RISCO

GESEG

Ter atitude empática e acolhedo-
ra. Evitar postura de julgamento, 
discriminação ou condenação 
moral do comportamento suici-
da;

Encaminhar imediatamente para 
avaliação por profissional de 
saúde da GESAU;

Garantir, necessariamente, a 
condução para atendimento 
emergencial na rede externa de 
saúde em caso de encaminha-
mento pela GESAU;

Analisar cuidadosamente a 
melhor alocação do adolescente, 
com melhor visualização e com 
acesso ao alojamento facilitado.

Devem-se avaliar os riscos e 
benefícios das opções de deixá-
-lo sozinho ou acompanhado de 
outro(s) adolescente(s);

Evitar deixar o adolescente sozi-
nho;

Retirar do alojamento materiais 
que possam ser usados como 
instrumento de letalidade;

Comunicar por escrito à Direção 
da unidade sobre a situação de 
risco, de forma que todas as 
gerências sejam informadas;

Realizar estudo de caso multise-
torial;

Acompanhar e monitorar o ado-
lescente de forma mais próxima 
para detecção de um possível 
desenvolvimento de outros sinais 
de alerta e agravamento do 
risco.

GESPP

Ter atitude empática e acolhedo-
ra. Evitar postura de julgamento, 
discriminação ou condenação 
moral do comportamento suici-
da;

Encaminhar, imediatamente, 
para avaliação por profissional 
de saúde da GESAU;

Realizar atendimento psicosso-
cial com foco na identificação de 
sentimentos e pensamentos 
relacionados ao comportamento 
suicida;

Realizar estudo de caso multise-
torial;

Comunicar e orientar os familia-
res e/ou responsáveis do adoles-
cente, de forma ética e cuidado-
sa e no momento avaliado como 
o mais adequado pela equipe 
socioeducativa;

Avaliar a possibilidade de realiza-
ção de contrato de não suicídio, 
conforme o profissional se sinta 
habilitado para tal e de acordo 
com a vinculação com o adoles-
cente;

Acompanhar e monitorar de 
forma mais próxima para detec-
ção de um possível desenvolvi-
mento de outros sinais de alerta 
e agravamento do risco.

GESAU

Ter atitude empática e acolhedo-
ra. Evitar postura de julgamento, 
discriminação ou condenação 
moral do comportamento suici-
da;

Encaminhar para a RAPS;

Providenciar imediatamente 
encaminhamento para os Servi-
ços de Urgência e Emergência 
da SES/DF. Nesse caso, é 
importante ficar próximo para 
evitar tentativas durante o trajeto 
e garantir a chegada do adoles-
cente em segurança;

Avaliar a possibilidade de realiza-
ção de contrato de não suicídio, 
conforme o profissional se sinta 
habilitado para tal e de acordo 
com a vinculação com o adoles-
cente;

Obrigatoriamente, preencher 
formulário de monitoramento de 
comportamento suicida;
Realizar estudo de caso multise-
torial;

Registrar as informações no livro 
da GESAU e nos prontuários 
físicos e eletrônicos do adoles-
cente;

Preencher a Ficha de Notificação 
de Violência em caso de auto-
mutilação e tentativa de suicídio.
Realizar atendimento de inter-
venção em crise.
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Contrato terapêutico de não Suicídio

 Trata-se de um contrato simbólico verbal ou por escrito entre “profissional – 
paciente”, que busca promover um comprometimento por parte do sujeito em não 
cometer o suicídio e sempre comunicar aos profissionais seus pensamentos de 
morte, intenções ou planejamentos de suicídio. Segundo a OMS (2000) e Bertolote, 
Mello-Santos & Botega, (2010), estabelecer um “contrato de não-suicídio” ou “con-
trato de vida” pode ser uma técnica útil na prevenção do suicídio.  

 O contrato pode ser promovido por profissionais de saúde mental ou profis-
sionais de referência do adolescente, que se sintam habilitados. É um instrumento 
que funciona bem conforme o grau de vínculo estabelecido entre o adolescente, os 
profissionais envolvidos e outras pessoas próximas, que também podem ser incluí-
das nas pactuações. A negociação deve promover a discussão de vários aspectos 
relevantes para que o adolescente não cometa suicídio, podendo constar também 
estratégias de enfrentamento e recursos a serem utilizados em momentos de maior 
risco.
 
 É importante ressaltar que o contrato de não suicídio deve ser utilizado com 
muita cautela e de forma consciente sobre suas limitações. É necessário levar em 
consideração que o contrato, se usado de forma isolada, não é uma medida efetiva 
para evitar o risco de suicídio. Por isso, deve estar associado a todas as outras me-
didas de conduta e apoio. Ademais, o estabelecimento de um contrato só pode ser 
utilizado quando os adolescentes tiverem controle sobre suas ações, ou seja, 
quando não apresentam transtorno mental que prejudique seu julgamento (Bertolo-
te, Mello-Santos & Botega, 2010).

Ligações em situações de crise

 Uma estratégia simples que pode ser utilizada no plano de cuidado de pesso-
as em risco de suicídio, complementando outras atividades terapêuticas, é a realiza-
ção de telefonemas para profissionais especializados do Centro de Valorização da 
Vida (CVV). O CVV realiza apoio emocional e prevenção do suicídio atendendo 
voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob 
total sigilo, pelo telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

Telefone: 188
www.cvv.org.br 
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Observação do adolescente em crise

 Impedir que o adolescente venha a se matar é a regra preliminar e fundamen-
tal e demanda a colaboração integrada de todos os profissionais da instituição.A 
disponibilidade e a capacitação da equipe são tão importantes quanto às mudanças 
ambientais implementadas para evitar o suicídio.
 Quando houver risco de suicídio, recomenda-se a transferência do adolescen-
te para um ambiente seguro e de fácil observação. Caso a unidade não disponha de 
local apropriado, a direção deve imediatamente entrar em contato com a gestão 
central (SUBSIS), que deverá providenciar a transferência para outra unidade a fim 
de garantir a integridade física e a vida desse adolescente.
 A atenção deve ser redobrada em alguns períodos, tais como na troca de 
turnos da equipe de segurança; no período noturno, quando as equipes se encon-
tram reduzidas; na volta à unidade após alta hospitalar em decorrência de tentativa 
de suicídio; e no momento imediatamente após uma tentativa.
  Alguns momentos do cumprimento da medida socioeducativa também são 
potencializadores do aumento do risco de suicídio nas unidades internação. Dentre 
eles, pode-se citar: as férias escolares, períodos em que os adolescentes ficam mais 
ociosos; as datas comemorativas como natal, dia das mães, dia dos pais, aniversá-
rio do adolescente ou de algum familiar; após perdas familiares; no período subse-
quente à sentença (determinação judicial); no momento seguinte ao indeferimento 
de pedidos de benefício de saída especial; ou em períodos longos sem o recebi-
mento de visitas.
 Todas as ameaças de suicídio devem ser encaradas com seriedade, mesmo 
quando podem parecer falsas ou manipulativas.
 É importante ressaltar que toda pessoa que fala sobre suicídio tem algum 
risco em potencial e, portanto, deve ser alvo de atenção e investigações cuidado-
sas. “Não é verdade que ‘quem fala que vai se matar, não se mata’. Por impulsivida-
de ou por erro de cálculo da tentativa, a fatalidade acontece” (Associação Brasileira 
de Psiquiatria & Conselho Federal de Medicina, 2014, p. 29).
 Além disso, mesmo as tentativas sem uma clara intenção letal ou com propó-
sitos manipulativos devem ser levadas a sério e cuidadas, na medida em que confi-
guram importante fator de risco para novas tentativas, que podem ser mais letais e 
indicativas de um grau intenso de sofrimento psíquico e  de um repertório reduzido 
de estratégias de enfrentamento (Menegon et al., 2014).
 Para entender melhor o comportamento suicida e o quadro de saúde mental 
do adolescente, sugere-se que as equipes da comunidade socioeducativa realizem 
estudo de caso multidisciplinar com a presença de representantes das diversas 
gerências da unidade (GESEG, GESPP ou GESOC e GESAU).
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O que fazer após uma tentativa de suicídio?
 
Além das condutas e intervenções elencadas nas situações de Alto Risco, em casos 
de tentativas de suicídio também devem ser adotadas as seguintes providências no 
momento subsequente: 
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GESEG
- Chamar imediatamente profissional 
de saúde;

 - Se necessário, realizar procedimen-
to de reanimação. Caso não possua 
conhecimento técnico específico, 
ligar 192 ou 193 para receber orienta-
ção sobre reanimação até que a 
equipe da GESAU chegue;

- Providenciar imediatamente a con-
dução para atendimento emergencial 
na rede externa de saúde;

GESPP
- Chamar imediatamente profissional 
de saúde;

- Se necessário, realizar procedimen-
to de reanimação. Caso não possua 
conhecimento técnico específico, 
ligar 192 ou 193 para receber orienta-
ção sobre reanimação até que a 
equipe da GESAU chegue;

- Promover ações de cuidado e prote-
ção do adolecente.

DIREÇÃO
- Dar suporte e garantir condições 
para a realização imediata de condu-
ção para atendimento emergencial na 
rede externa de saúde;

- Acompanhar e monitorar e a realiza-
ção das ações e procedimentos atri-
buídos às diferentes gerências na 
conduta e manejo do caso;

- Comunicar por escrito à COORINT e 
à GESAM todas as situações de ten-
tativa de suicídio.

GESAU
- Checar os sinais vitais;

- Realizar procedimento de reanima-
ção, se necessário;

- Providenciar imediatamente avalia-
ção e atendimento emergencial na 
rede externa de saúde;

- Preencher a Ficha de Notificação de 
Violência;

- Preencher formulário de monitora-
mento de comportamento suicida;

- Promover ações de cuidado e prote-
ção do adolescente.
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O que fazer em caso de suspeita de óbito?
 
ATENÇÃO: SOMENTE UM MÉDICO PODE ATESTAR O ÓBITO!
Se necessário e possível, realizar procedimento de reanimação. Caso não possua 
conhecimento técnico específico, ligar 192 ou 193 para receber orientação sobre 
reanimação até que a equipe da GESAU chegue;
Encaminhar imediatamente para atendimento emergencial na rede externa de 

O que fazer em caso de óbito por suicídio já atestado por 
médico?

DIREÇÃO

- Acionar a polícia;

- Se confirmado o óbito, informar, de forma 
cuidadosa, a família do adolescente;

- Comunicar à COORINT, órgãos da 
SUBSIS e VEMSE;

- Traçar um plano de ação multidisciplinar e 
intersetorial, em conjunto com as gerências, 
que vise atender aos familiares, adolescen-
tes e socioeducadores;

- Solicitar às equipes de profissionais da 
unidade a intensificação de ações de 
prevenção do suicídio. Tais ações deverão 
englobar atendimentos técnicos (individuais 
e em grupo), encaminhamentos necessários 
à rede externa de saúde e reforço dos 
procedimentos de segurança.
 

GESAU

- Não alterar a cena além do necessário 
para as ações de atendimento;

- Executar ações que lhe cabem do plano 
de ação multidisciplinar e intersetorial;

- Intensificar ações preventivas em saúde 
relacionadas ao suicídio.

GESPP

- Executar ações que lhe cabem do plano 
de ação multidisciplinar e intersetorial;

- Intensificar ações, em sua área de atua-
ção, que potencializem os fatores de prote-
ção dos adolescentes em relação à preven-
ção do suicídio;

- Prestar apoio aos familiares do adolescen-
te. 

GESEG

- Acionar a polícia;

- Não alterar a cena além do necessário 
para as ações de atendimento;
- Manter a área isolada até a liberação pelas 
instâncias responsáveis (polícia civil, IML);

- Executar ações que lhe cabem do plano 
de ação multidisciplinar e intersetorial;

- Intensificar ações de vigilância e cuidado 
relativas à prevenção do suicídio dos demais 
adolescentes e jovens. 



PÓSVENÇÃO

 Faz-se necessário pensar em estratégias para acolher o luto dos profissionais 
das unidades e dos familiares do adolescente que cometeu suicídio. 
 A Atenção Primária à Saúde (APS) dispõe de diversas ferramentas que podem 
ser empregadas, dependendo da necessidade da pessoa:
» Atendimentos individuais pela equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF); 
» Abordagem familiar 
» Atendimentos conjuntos com Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção 
Básica – NASF - AB;
» Grupos na atenção primária 
» Encaminhamento para outros níveis de atenção, se necessário, incluindo os servi-
ços de saúde mental; 
 Ajudar a família a passar pelo luto ao mesmo tempo em que lidam com seu 
próprio luto é um desafio para estes profissionais que podem experimentar os 
mesmos sentimentos. A equipe pode ainda ter que lidar com a raiva da família dire-
cionada a eles. Acusações de que o suicídio do adolescente pode ter acontecido 
por falha de um ou mais membros da equipe ou do sistema, podem ocorrer. Por 
isso, registrar com qualidade as informações na rotina dos atendimentos é impor-
tante. Independentemente do acompanhamento, os agentes e especialistas podem 
pensar que deveriam ter feito algo a mais, sentirem-se culpados ou demasiadamen-
te tristes, somando esta perda ao desgaste habitual de trabalho e às situações de 
violência que atendem. 
 É preciso cuidar do cuidador. Significa fornecer suporte não somente à rede 
social da pessoa que cometeu suicídio (família, escola, comunidade), mas também 
a equipe da unidade. O reconhecimento da necessidade que um profissional neces-
sita de tratamento em saúde mental, seja por si mesmo, seja por um outro membro 
da equipe precisa ser feito e caminhar paralelamente às discussões, conversas com 
colegas, atendimentos conjuntos e supervisões.
 É possível ainda a realização de grupos terapêuticos para os servidores na 
própria unidade. O trabalho em grupo para pessoas que passaram por situações de 
violência e luto funciona como um suporte social, espaço de reintegração social, de 
aprendizagem interpessoal importante para a melhoria da qualidade de vida destes 
indivíduos, favorecendo a resiliência, se constituindo, dessa forma, em espaços de 
prevenção de suicídio.  
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 Os registros dos livros dos módulos de convivência 
em que Adriano foi alojado às vezes  apontam que o adoles-
cente tem dificuldades na interação com os outros adoles-
centes.  Costuma agir e reagir com hostilidade e agressivida-
de, demonstrando certa impulsividade e ausência de auto-
controle. As dificuldades de socialização acabaram por invia-
bilizar sua convivência pacífica dentro da unidaque ensejou 
sua transferência para a atual. 

 A equipe de especialistas socioeducativos que acom-
panha o adolescente identificou que ele possui baixa autoesti-
ma, ansiedade severa e se vê de modo autodepreciado. Por 
vezes também manifesta sentimentos de vergonha, humilha-
ção e fracasso, que constantemente estavam sendo discuti-
dos durante o atendimentos psicossociais.     
        
 Como fator protetivo, Adriano recebia visitas 
frequentes de seus avós e de uma tia paterna. No entanto, 
essas visitas diminuíram a frequência com a transferência de 
unidade do adolescente, uma vez que esta se encontra mais 
distante da residência da família. 

 

Entendendo o Protocolo na prática: o caso de Adriano 
 Adriano é um adolescente de 16 anos que foi senteciado à medida socioeducativa de internação. 
Está em privação de liberdade há aproximadamente um ano e, nesse período, passou por duas unidades 
de internação.
 É um adolescente que foi criado pelos avós paternos, pois o pai se encontra preso há quase dez 
anos e a mãe faleceu quando tinha dois anos de idade. Iniciou o uso de álcool, tabaco, maconha e outras 
drogas com outros adolescentes de sua comunidade a partir dos 12 anos de idade.
 

 Diante desse contexto, Adriano demonstrou-se bastante insatisfeito e resistente no processo de 
adaptação à unidade atual. Tampouco, conseguiu estabelecer bom convívio com outros adolescentes com 
quem estava alojado no módulo de convivência. 
1Ressalta-se que se trata de um adolescente e de uma situação fictícia, criada apenas com vistas 
à ilustração do uso do protocolo na prática cotidiana dos profissionais do sistema socioeducativo.



 Começou a ter insônia, inquietações e oscilações bruscas de humor, que envolviam acessos de 
euforia e raiva. Em poucos momentos, deixava transparecer uma tristeza que, na verdade, era compreen-
dida como se Adriano estivesse “de boa” (sic). 
 Determinado dia, por volta das 20h40, adolescentes alojados no mesmo módulo que Adriano 
alertaram a equipe de agentes socioeducativos que ele estava iniciando uma tentativa de suicídio. Adriano 
havia pendurado o pescoço em uma corda artesanal, confeccionada com o lençol de uso pessoal. A 
equipe de agentes socioeducativos prontamente adentrou o alojamento do adolescente e retirou-o da 
corda, ainda desorientado e com respiração ofegante. Solicitaram com urgência apoio da equipe da 
GESAU. 
 Ao chegar ao módulo de convivência, a enfermeira da GESAU checou os sinais vitais do adoles-
cente e verificou que, apesar de estarem normais, havia a necessidade de encaminhá-lo para atendimento 
na rede externa de saúde. Em articulação com a equipe da GESEG, foi providenciado o deslocamento e 
a condução do adolescente. Nesse ínterim, a Direção da unidade também foi informada sobre a situação 
de emergência e deu o suporte necessário para realização do procedimento. Também comunicou à Coor-
denação de Internação (COORINT) sobre o ocorrido.
 Após o retorno à unidade, e antes de voltar ao alojamento, Adriano passou novamente pela 
GESAU para fins de análise e observação e depois retornou ao módulo de convivência. A GESEG anali-
sou cuidadosamente a melhor alocação do adolescente, considerando o quarto com melhor visualização 
e com acesso facilitado. Também retirou os materiais que poderiam ser utilizados para uma nova tentativa 
ou uma possível autoagressão.
 Todas as informações relativas à tentativa de suicídio de Adriano foram registradas no livro de 
movimentação diária, pelos agentes de seu módulo, e nos prontuários de saúde pela equipe da GESAU. A 
GESAU comunicou por escrito à Direção da unidade sobre a situação de risco do adolescente e ainda 
preencheu o instrumental de Solicitação de Atenção Especial e entregou em todos os setores da unidade 
(GESEG, GESP, Direção, Escola).    
 No dia seguinte, a GESPP, sendo informada da tentativa de suicídio, realizou atendimento psicos-
social ao adolescente para discutir os sentimentos e pensamentos relacionados ao comportamento suici-
da e acolhê-lo em seu sofrimento psíquico. Os atendimentos psicossociais foram registrados no prontuá-
rio da GESPP, preservando o sigilo e informando os riscos.  A especialista da GESPP avaliou o momento 
mais adequado e comunicou e aos avós do adolescente, de forma ética e cuidadosa, sobre a tentativa de 
suicídio. Explicou sobre os encaminhamentos e procedimentos já realizados e sobre a vigilância e cuida-
dos constantes ao adolescente, adotados por todas as gerências da unidade socioeducativa. 
 A Direção da unidade também convocou todos os setores responsáveis pelo atendimento direto a 
Adriano para realização de um estudo de caso, ocasião em que foram pontuados os fatores de risco rela-
cionados ao adolescente e pactuadas ações para o fortalecimento dos fatores de proteção. A equipe con-
siderou como uma ferramenta positiva a realização de um contrato de não suicídio, e para isso, envolveu 
o Adriano e os profissionais com quem possui maior vínculo, os quais foram sugeridos por ele próprio.
 Adriano foi inserido em acompanhamento sistemático pelo profissional de saúde mental da 
GESAU (psicólogo e/ou assistente social) e encaminhado para a atendimento e acompanhamento pela 
Rede de Atendimento Psicossocial – RAPS. 
         Adriano continuou sendo acompanhado e monitorado por todos os setores da unidade de forma 
mais próxima para detecção de outros possíveis sinais de alerta e prevenção do agravamento do risco.   
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GESAU

- Não alterar a cena além do necessário 
para as ações de atendimento;

- Executar ações que lhe cabem do plano 
de ação multidisciplinar e intersetorial;

- Intensificar ações preventivas em saúde 
relacionadas ao suicídio.

GESPP

- Executar ações que lhe cabem do plano 
de ação multidisciplinar e intersetorial;

- Intensificar ações, em sua área de atua-
ção, que potencializem os fatores de prote-
ção dos adolescentes em relação à preven-
ção do suicídio;

- Prestar apoio aos familiares do adolescen-
te. 
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