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Um dos aspectos abordados no Guia de Prática Clínica (GPC) 

do Sistema Nacional de Saúde Espanhol (SNS) é a 

informação para pacientes e familiares. Esta informação, foi 

elaborada pelo grupo de trabalho, constituído por uma equipa 

multidisciplinar que realizou o GPC do SNS com experiência 

em conduta suicida. A informação foi baseada em resultados e 

conclusões de estudos científicos e adaptada posteriormente 

ao contexto clínico. Aborda aspetos de interesse geral, de 

prevenção e de intervenção aquando a apresentação de 

condutas suicidas. 

 

INTRODUÇÃO OBJECTIVOS 
Elaboração da informação especifica sobre conduta suicida 

dirigida aos pacientes e familiares/conviventes.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Utilizou-se o Manual Metodológico de Elaboração do GPC do 

SNS Espanhol, publicado no portal web “Guía Salud”. Uma 

vez definidas as perguntas clínicas, foram realizadas revisões 

sistemáticas especificas da evidência científica de cada uma 

delas, extrapolando-se posteriormente os resultados para o 

bloco de “Informação a Pacientes”. 

 

RESULTADOS 

Informação 

Geral. 

Algumas perguntas 

sobre suicídio. 
•Que pessoas poderiam ter um 

maior risco de suicídio? 

•Que comportamento presenta 

uma pessoa que quer suicidar-

se? 

•A tendência suicida herda-se? 

•.... 

Quais são os mitos 

ou ideias erróneas 

sobre suicídio? 
 

•Crenças erróneas frente 

a situações reais 

•Ex.: “Quem o diz não o 

faz: conduz a minimizar 

ameaças suicidas”.  

Quais podem ser 

os sinais de alerta 

de suicídio? 
•Ex.: “Expressam 

sentimentos de verem-se 

sem saída” 

 

 

 

Que circunstâncias 

poderiam precipitar a 

conduta suicida? 
 

•Ex.:”Suicídio de um familiar 

ou amigo; ruptura ou perda 

de uma relação afectiva” 

 

 

 Informação 

Especifica. 

 Informação para 

pacientes que presentem 

ideias suicidas. 
 

•Ex.: “Busque ajuda o antes 

possível.” 

•“Fale a cerca dos pensamentos 

suicidas que tenha.” 

•“Permaneça acompanhado.”  

 

 

 

 

Informação para 

familiares e conviventes. 

 

•Que podemos fazer quando 

vemos sinais de alerta e/ou ideias 

suicidas num familiar ou num 

próximo? 

 

• Ex.: “Estar atento e manter-

se calmo; não deixar a 

pessoa sozinha” 

 

 

Informação para 

familiares e 

conviventes. 
• Que devemos 

fazer e/ou evitar 

face uma possível 

conduta suicida 

de um familiar o 

próximo? 

• Que fazer? 

• Ex.: “Atue de 

forma imediata. 

Chame 112.” 

 

 

• “Animar a 

pessoa a pedir 

apoio” 

• Que evitar? 

• Ex.: “ 

Banalizar ou 

desafiar” 

• “Temer 

perguntar” 

• “julgar ou 

comparar” 

CONCLUSÕES 

A elaboração de informação especifica para pacientes e familiares dentro do GPC, facilita o conhecimento à cerca do problema de saúde 

analisado, favorecendo a participação destes na tomada de decisão. Além do mais, permite ser um apoio a quem a leia e a aplique a si 

mesmo e/ou a terceiros. De modo geral, permite melhorar o conhecimento da sociedade em geral sobre a problemática do assunto exposto. 

Informações 

para familiares 

e conviventes 

sobre o Luto 

depois do 

suicídio. 

 A Experiência do 

Luto. 
•Que é o Luto? 

 

•Quais as emoções e 

sentimentos associados? 

 

•Que fazer para superar o 

luto? 

 

 

 O Luto depois do 

Suicídio. 
•É o luto de um falecimento 

por suicidio diferente à de 

outras situações? 

 

•Como posso confrontar 

esta situação? Que fazer 

face um luto por suicídio?  

 

  

 O Luto na Infância e 

na Adolescência. 
• Como atuar ante uma 

criança que  vive o suicídio 

de alguém próximo? 

•Como ajudar os 

professores? 

 

 

 

 

Ajudar uma 

pessoa que 

esteja a travessar 

um Luto por 

suicídio. 
•Que fazer para ajudar 

um familiar ou amigo a 

confrontar esta 

situação? Que fazer? 

Que dizer? 




