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Introdução: Sabe-se que o fenômeno do suicídio é uma realidade mundial, sendo 

considerado um problema de saúde pública. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPS), a cada 40 segundos uma pessoa morre em decorrência de ato suicida, sendo estimados 

cerca de 800 mil casos por ano, podendo chegar a 1,6 milhões em 2020 [1]. A população 

idosa representa um grupo de risco para o suicídio, no entanto, recebe pouca atenção nas áreas 

que correspondem à saúde pública e pesquisas sobre o suicídio e divulgação. Fatores de risco 

como apoio social deficitário e isolamento social, uso abusivo de bebidas alcoólicas, perda da 

independência, a existência de comorbidades e maior vulnerabilidade para acometimento de 

quadros depressivos estão comumente associados à ideação suicida e/ou ato suicida, sendo 

este último apontado como principal causa de cerca de dois terços dos suicídios na população 

idosa [2]. O Boletim Epidemiológico sobre tentativas e óbitos por suicídio no Brasil, 

realizado pelo Ministério da Saúde, alertou quanto a alta taxa de suicídio entre idosos, 

principalmente na faixa etária compreendida entre os 70 anos ou mais. Apesar das taxas de 

mortalidade por suicídio no Brasil serem menores quando comparadas a outros países, na 

população idosa apresenta-se o dobro do valor encontrado na população geral [3]. No Brasil, 

diversas ações vem sendo realizadas para sensibilizar acerca da prevenção do suicídio, como a 

Campanha Setembro Amarelo, iniciada em 2015, através da parceria entre o Centro de 

Valorização da Vida (CVV), Conselho Federal de Medicina (CFM) e da Associação 

Brasileira de Psiquiatria (ABP)[4]. A Atenção Básica (AB) constitui-se como a principal porta 

de entrada na busca pela assistência à saúde, apresentando significativa relevância na 

prevenção e controle dos agravos de saúde, visando a promoção ao bem-estar físico, mental e 

social. Nela são realizadas ações de promoção e proteção da saúde, por meio de atividades 

desenvolvidas pelos profissionais, apresentando grande impacto na saúde individual e 

coletiva, sendo necessário o reconhecimento precoce de transtornos mentais e a referência aos 

serviços de níveis maiores caso seja necessário, a assistência às necessidades de saúde [5]. 

Diante disso, foi realizada uma ação alusiva a campanha setembro amarelo para a população 

idosa, no contexto da Atenção Básica. Objetivos: Relatar a experiência obtida pelos membros 

da Liga Acadêmica de Enfermagem em Saúde do Idoso (LAESI) durante uma ação de 

educação em saúde de prevenção ao suicídio voltada a população idosa na Atenção Básica, na 

cidade de Ananindeua – Pará. Descrição da Experiência: Trata-se de estudo descritivo, com 

abordagem qualitativa, do tipo Relato de Experiência, realizado pelos membros da Liga 

Acadêmica de Enfermagem em Saúde do Idoso (LAESI), no dia 15 de Setembro de 2019. A 

ação foi promovida em Unidade Básica de Saúde, localizada na cidade de Ananindeua – Pará 

e contou com um grupo de 15 idosos. Foi dividida em dois momentos: primeiramente os 

membros abordaram sobre informações relevantes acerca do Suicídio, fatores de risco e 

formas de prevenção. O segundo momento consistiu em um roda de conversa e interação 

através da denominada “Caixa dos sentimentos”, no qual cada idoso colocava um recado 

abordando sobre os seus sentimentos ou com mensagens de motivação a quem precisasse. 

Resultados: Durante a ação, percebeu-se dois pontos: O conhecimento dos idosos acerca do 
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suicídio e fatores de risco observados. Sobre o conhecimento, notou-se que a grande maioria 

dos idosos desconheciam as informações sobre o suicídio, além de apresentarem dificuldades 

para falar o assunto, por achar que o diálogo pode fortalecer e incentivar a prática do mesmo, 

que ainda é cercado por estigmas e preconceitos. Quando questionados sobre quais as causas, 

alguns participantes pontuaram que seriam a ausência de religião, fraqueza ou apenas atitudes 

para chamar a atenção de algo ou alguém, A maioria relatou acreditar que apenas pessoas que 

apresentavam algum transtorno mental poderiam chegar ao suicídio, assim como apenas 

nesses casos é necessário consultar um profissional. Quando abordados sobre o atendimento 

na Atenção Básica, os idosos informaram que os profissionais não costumam abordar sobre o 

aspecto da saúde mental, focando apenas na questão física e que atividades como as ações só 

eram realizadas em períodos de campanha, fato que mostra a pouca qualificação dos 

profissionais para abordar e promover ações voltadas a saúde mental e ao suicídio. A Atenção 

Básica possui importante papel no desenvolvimento de ações com foco no rastreamento e 

monitoramento dos fatores de risco para o comportamento suicida. Entretanto, é conhecido 

que mais da metade dos quadros de depressão, transtorno mental presente na maioria dos 

casos de suicídio acabam sendo negligenciados e um dos motivos é a dificuldade por parte da 

equipe em identificar e/ou diagnosticar e ofertar cuidado longitudinal[2]. Em relação aos 

fatores de risco, percebeu-se durante os relatos que grande parte dos idosos apresentavam 

comorbidades, destacando o acometimento por Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, 

alterações significativas na autonomia e independência, além dos sentimentos de abandono, 

isolamento e até violência física e financeira, que resultam na diminuição da qualidade de 

vida e aumenta a vulnerabilidade a ideação suicida. Destacou-se o caso de um idosos que 

estava presente, acompanhado por uma vizinha, que mostrou grande preocupação, relatando 

que o mesmo residia sozinho, em situação de abandono e demonstrava sinais de 

comportamento depressivo e questionou sobre a conduta necessária frente a situação. Além 

disso, outros participantes dividiram suas dúvidas a respeito de como prevenir e quais 

profissionais deveriam procurar. Após a roda de conversa, todos participaram da dinâmica da 

caixa de sentimentos, colocando seus recados no mesmo. Por fim, foram realizadas as 

orientações acerca dos serviços especializados, prevenção e relatado aos profissionais do local 

os casos que apresentavam risco. Conclusão: Observa-se que o suicídio ainda é um tema 

cercado de estigmas e preconceitos e que apesar das campanhas, é visto como um tabu para a 

sociedade. Os idosos por apresentarem uma maior vulnerabilidade, necessitam de uma melhor 

abordagem, acolhimento e escuta qualificada. Os profissionais ainda apresentam dificuldades 

no atendimento voltado a saúde mental, fato que sinaliza a necessidade de capacitação, para 

proporcionar uma abordagem integral e conhecimento para investigar e detectar situações de 

risco. A educação em saúde apresenta-se como uma boa proposta para promover informações 

relevantes, interação com a sociedade e troca de experiências, sendo benéfico tanto para os 

idosos, quanto para os membros. 
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