
 

 



 

 



Resumo: 

SUICÍDIO: PREVENÇÃO, AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO 

Maycoln Teodoro (Professor do Programa de Pós-Graduação em Psicologia: Cognição 

e Comportamento (UFMG)). 

Marcelo Tavares (Professor do Departamento de Psicologia Clínica, Instituto de 

Psicologia (Unb)). 

Santhiago Souza (Professor do curso de Psicologia (Faculdade 

Arnaldo/Univeritas/UniBH)) 

Luciene Oliveira Rocha Lopes (Mestranda no Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia: Cognição e Comportamento e Psicóloga Hospitalar do Hospital de Pronto 

Socorro João XXIII/FHEMIG) 

 

Carga horária: 8 horas (2 horas por módulo) (curso online) 

Proposta do Curso 

As taxas de suicídio chegaram a quase 800.000 casos em todo o mundo em 2016, com 

uma proporção de 10,50 para 100.000 pessoas. Somam-se a este quadro preocupante o 

tabu existente na sociedade, o despreparo da mídia para divulgar os casos e o preconceito 

que acompanha os pacientes durante os atendimentos multidisciplinares. Pretende-se, 

neste curso, discutir o suicídio em uma perspectiva histórica e epidemiológica, abordando 

aspectos da prevenção, avaliação e intervenção em crise na clínica e no hospital. Deste 

modo, o curso será composto por quatro módulos: 

Módulo 1: Introdução ao comportamento suicida 

Perspectiva histórica, teórica e clínica do suicídio, abordando estratégias para 

identificação dos diferentes aspectos do comportamento suicida. 

Módulo 2: A formação e o papel das equipes preventivas em escolas 

Aborda a prevenção do suicídio com jovens em escolas a partir do paradigma que 

distingue tratamento de intervenção preventiva por meio de estratégias precoces de 

suporte universal, seletivo e indicado. Discute a formação e o papel das equipes 

preventivas em escolas, e sua eficácia para prevenir ou mitigar crises agudas. 

Módulo 3: Manejo clínico do paciente com comportamento suicida 

Manejo de tratamento do paciente com comportamento suicida na clínica psicológica, 

fortalecendo os fatores protetivos e desenvolvendo habilidades frente aos fatores 

estressores, abordando da crise à prevenção de recaída. 



Módulo 4: Acompanhamento do paciente com comportamento suicida em um hospital 

de pronto socorro 

O objetivo do módulo é direcionar a prática da Psicologia hospitalar frente aos pacientes 

com comportamento suicida, o que inclui acolhimento adequado do paciente e de seus 

acompanhantes, entrevista clínica, exame do estado psíquico, avaliação do risco de 

suicídio, acompanhamento sistemático durante a hospitalização e encaminhamentos 

responsáveis para rede intersetorial, no momento da alta. 

 


