
Humberto Corrêa MD, MsC. PhD

Membro Titular da Academia Mineira de Medicina

Professor Titular de Psiquiatria da UFMG

Pesquisador IA do CNPq

Presidente da ASULAC (Associação de Suicidologia da America Latina e 

Caribe) 

Presidente da ABEPS (Associação Brasileira Para o Estudo e a 

Prevenção do Suicídio)

Representante Nacional da IASP (International Association for Suicide 

Prevention)

Presidente da Associação Mineira de Psiquiatria (AMP)

Prevenção do suicídio:  
O que dizem as evidências? 



Considerando o disposto nas resoluções do Conselho Federal de Medicina 
(CFM n° 1.595/00 de 18/05/2000) e da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA n° 102/2000 de 30/11/2000), DECLARAMOS que:
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Restrição a meios



















Evidências mostram não ocorrer substituição por 
outro método, nessa população.

Maioria dos suicídio é IMPULSIVO!





Youth Aware of mental programme (YAM)

Intervenção universal padronizada (manual, instrutores 
treinados na metodologia)

3hrs de sessão de role play
Workshops interativos
Um manual informativo de 32 paginas que os alunos levam 
para casa
1hr de aula interativa sobre doença mental, no início e no final 
da intervenção
06 pôsteres educativos, mantidos em cada sala

Objetivos: manter a discussão sobre fatores de risco e 
proteção para suicídio, incluindo conhecimentos sobre 
depressão e ansiedade, aumento das habilidades para lidar 
com fatores estressores, etc.











Suicídio e Doenças 
Psiquiátricas

Distúrbios mentais estão associados com 

praticamente  100% de todos os suicídios

Transtorno psiquiátrico é condição necessária, 

mas não suficiente, para o comportamento suicida



Até 60% dos 
suicidas, têm um 
diagnóstico de 
depressão.



Evita ou dificulta que as pessoas atinjam todo o seu potencial, reduzindo o 
capital humano. Além disso é uma das principais causas de morte prematura, 

devido a várias condições mas,  principalmente, suicídio.
Patel  et al. Addressing the burden of mental, neurological, and substance use disorders: key messages from Disease Control Priorities, 3rd 
edition. Lancet 2016; 387: 1672–85.

Representa uma barreira para o desenvolvimento sustentável em todas as 
regiões.

Lund C et al. Social determinants of mental disorders and the Sustainable Development Goals: a systematic review of reviews. Lancet 

Psychiatry 2018; 5: 357–69.

Estudo com oito países: cerca de 1.2% do PIB foi perdido devido a
trabalhadores comparecendo ao trabalho, não estando bem, devido a uma
depressão (presenteísmo). Estados Unidos ($84.7 billões) e Brasil ($63.3
billões) com a maior perda de produtividade.





22,9% recebeu algum tratamento 

34,4% dos quadros graves

38,9% recebeu um tratamento 
considerando adequando segundo as 

evidências atuais.



Níveis de prevenção

Universal:
Medidas para  a 
população geral, 
independenteme

nte do risco

Sub-populações que 
podem estar em maior 
risco. 

Membros de uma população 
com  condições de risco 
específicas



OBRIGADO!!

humberto.correa@pq.cnpq.br


