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Em uma pequena sala anexa
ao salão paroquial da igreja
Nossa Senhora de Fátima, no
bairro do Taquaral, em Campi-
nas, seis pessoas dividem his-
tórias de dor e superação.
Não parece, mas quatro delas
já tentaram se matar ou ao
menos já levaram essa hipóte-
se a sério. Eles são os Neuróti-
cos Anônimos (NA) e, a des-
peito do nome pouco lisonjei-
ro, lutam por uma causa bas-
tante digna: afugentar o fan-
tasma do suicídio e acabar
com o tabu, individual e so-
cial, em torno do tema.

O mal é tratado pela Orga-
nização Mundial de Saúde
(OMS) como um problema de
saúde pública. Não é por aca-
so. Nos últimos 60 anos, os ín-
dices de suicídio têm aumen-
tado no mundo, até caírem na
década de 90. Entre os anos
de 2000 e 2012, entre os 172
países que enviam dados so-
bre suicídio para a OMS, em
apenas 29 (17%), observou-se
elevação de tais índices. E o
Brasil está entre eles.

Por aqui, o índice de morta-
lidade por suicídio foi de 5,8
mortes para cada 100 mil ha-
bitantes em 2012. São 32 ca-
sos por dia — mais que os óbi-
tos provocados pelo HIV e al-
guns tipos de câncer. No mun-
do, são mais de 800 mil regis-
tros por ano (ou 40 mortes
por segundo).

Para o NA, a melhor forma
de combater o problema é jus-
tamente falando sobre ele. Al-
go que o grupo já faz há qua-
se 20 anos, e que apenas re-
centemente tem sido adota-
do pela comunidade de for-
ma geral — existe a ideia co-
mum de que falar sobre o sui-
cídio pode ser o empurrãozi-
nho que faltava para quem
pensa em se matar, uma con-
cepção que tem se mostrado
cada vez mais ilusória (leia
texto na página ao lado).

No NA, que segue a mesma
base teórica dos Alcoólicos
Anônimos, os próprios atendi-
dos são, também, os voluntá-
rios que levam o programa
adiante. Se revezam na “lide-
rança” das sessões e arreca-
dam dinheiro entre si para
manter o café, com bolo e bis-
coitos, servidos no intervalo
das reuniões — no dia que a
reportagem participou do en-
contro, foram arrecadados R$
37,50. Uma caixa de lenços re-
pousa ao lado da cadeira usa-
da para os relatos. Inicialmen-
te, o ambiente pode parecer
ameaçador, com tantos carta-
zes e “ordens” a serem segui-
das, mas com poucos minu-
tos, e diante de depoimentos
transparentes e emocionados,
é impossível não se sentir aco-
lhido.

Força para seguir
Em Campinas, o NA tem dois
grupos. Um deles tem as reu-
niões aos sábados, na Nossa
Senhora de Fátima. O outro,
aos domingos, na Igreja do

Carmo. Os encontros são total-
mente abertos. E, muito em-
bora o suicídio não seja o “car-
ro-chefe” do projeto, é nele
que desembocam a maior par-
te dos relatos.

A aposentada Eloisa (os no-
mes usados aqui são fictícios

— o anonimato é essencial pa-
ra o funcionamento do NA),
de 75 anos, começou a fre-
quentar o grupo há 16 anos.
Seu marido se matou em
1986, e a deixou com quatro fi-
lhos, de 7, 9, 11 e 12 anos. “Ele
tentou três vezes, de formas

diferentes. Até que conseguiu.
Foi um choque. Era uma pes-
soa alegre, falante, mas inter-
namente não administrava
seus problemas”, diz. Para
ela, o pior sentimento é o de
culpa. “Hoje sei que não po-
dia fazer nada, que era um

problema dele. Mas foi muito
difícil superar.”

Foi com o NA que ela en-
controu forças para seguir
adiante. “No começo não acre-
ditava que fosse ajudar. Hoje,
já estou bem, mas não consi-
go deixar de vir. Fiz amigos,

pessoas que me respei-
tam e me querem bem”, diz.

O grupo também reúne
quem já sofreu com o proble-
ma na própria pele. Como Pe-
dro, de 51 anos, que sofre de
transtorno bipolar e ficou 15
dias na UTI depois de tentar
se matar em 2004. “Nessa épo-
ca eu trabalhava 12 horas por
dia. Minha vida era trabalho,
trabalho. Não aguentei.”

O caso de Denise, de 41
anos, é mais recente. Ela sofre
de depressão e, há pouco
mais de um ano, decidiu que
cometeria suicídio. Resolveu
avisar a mãe, a tempo de evi-
tar o pior. “Aqui que tive o in-
sight. Descobri que não posso
controlar minha vida. Isso de-
pende do poder superior. Sou
impotente sobre mim mesma.
Isso para mim foi uma catar-
se, um achado”, diz.

As causas do sofrimento,
além de transtornos mentais
conhecidos, em especial a de-
pressão, são múltiplas. Os rela-
tos incluem dificuldades na in-
fância e adolescência, brigas
na família, problemas de rela-
cionamento e socialização,
além de excesso de trabalho.
Em comum, apenas o encon-
tro da “cura” no NA, por meio
do compartilhamento de sen-
timentos e a uma audiência
que não julga e não pune.

No NA, os participantes
são “voluntários de si mes-
mos”, e o apoio vem justa-
mente de quem também pre-
cisa ser ajudado. “Quando
cheguei aqui estava exausta.
Não aguentava mais lutar con-
tra mim mesma. Hoje estou
mais em pé do que nunca. O
NA me ajudou a tirar um
monstro das minhas costas”,
afirma Denise.

DA AGÊNCIA ANHANGUERA

Acima, lema dos Neuróticos Anônimos, que atuam com base na filosofia do AA; abaixo, detalhes da reunião do
grupo do Taquaral, em Campinas: sem cobrança e censura, participantes se transformam em uma família

A voluntária Lúcia Marangoni em atendimento: “Eles precisam falar”

luis.manzoli@rac.com.br

Não fosse a sinalização na
fachada, a Sociedade Amigos da
Vida passaria como mais uma
típica casa de vila, no bairro da
Ponte Preta, em Campinas. A
entidade congrega 47 voluntários
que se revezam, em turnos de três
horas semanais, usando telefones
e um sistema de chat pela internet
para oferecer o bom e velho
ombro amigo a quem não
consegue, sozinho, superar o
desamparo.

A associação é uma espécie
de dissidência do CVV, que se
tornou independente por não
conseguir cumprir a jornada
exigida pela entidade, com
atendimento 24h. Na Amigos da
Vida, o funcionamento vai das 9h
às 0h. O modo de ação, no
entanto, segue o mesmo. Os
voluntários não dão conselhos e
não julgam quem busca
atendimento. “Aqui a gente age

como todo mundo deveria agir
com o outro. Ouvimos, não
julgamos, mostramos interesse
pelo sentimento”, diz a voluntária
Maria José Lima.

No ano passado, a entidade
realizou 7.677 atendimentos —
uma média de 21 por dia. De
fevereiro a agosto deste ano,
foram 480 pessoas atendidas pelo
sistema de chat na internet, uma
novidade da associação. “E ainda
tivemos mais 221 na lista de
espera, que não conseguiram ser
ouvidas”, diz Maria José,
reforçando a necessidade por
mais voluntários.

Na Amigos da Vida, o
voluntariado é essencial. A
associação não conta com
financiamento público, e realiza
bazares esporádicos para se
sustentar. A ONG conta ainda
com dinheiro dos próprios
voluntários — eles dividem, por

exemplo, o custo com aluguel do
imóvel, de R$ 1,6 mil, e cuidam de
toda a atividade administrativa.

Na equipe da entidade, estão
advogados, empresários, donas de
casa, professores. Gente que não
se incomoda em ceder parte do
seu tempo para ajudar quem
precisa. E que não
necessariamente já teve
experiências ligadas ao suicídio. “É
um trabalho voluntário diferente,
por lidarmos com pessoas no
limite. Temos uma grande
responsabilidade”, diz Maria José.
Para isso, os voluntários passam
por cursos frequentes para
atualização, além de grupos de
discussão dos casos atendidos.

Novo comportamento
“Naturalmente, quando alguém
nos relata um problema, temos a
necessidade quase automática de
opinar, dizer para ela fazer isso e

aquilo. Aqui precisamos aprender
a nos comportar de forma
diferente. Quem nos procura
simplesmente não tem com quem
falar. Eles só querem alguém que
os ouça”, conta a voluntária Maria
Lúcia Baltazar, que atua há 14
anos na associação.

Outra integrante do grupo,
Lúcia Marangoni diz que mudou
até o modo de agir com familiares
e amigos desde que começou a
trabalhar na entidade, há seis
anos. “Minha reação inicial muitas
vezes era de criticar, agora deixo
falar, escuto mais, tento
compartilhar aquele sentimento”,
conta.

Ajuda
Quem quiser ajudar a Amigos da
Vida pode depositar qualquer
quantia na conta 9.067-0, agência
4.038-X, no Banco do Brasil.
(LFM/AAN)

É impossível falar sobre prevenção
ao suicídio sem mencionar o
trabalho do CVV (Centro de
Valorização da Vida). Há mais de
40 anos, a entidade atende
pessoas em situações extremas —
pelo telefone (no número 141) e,
mais recentemente, por
ferramentas de comunicação
virtual. Campinas não tem um
posto do CVV (mas o atendimento
ainda pode ser feito no modo
on-line). Na Região Metropolitana,
apenas Americana tem o serviço.
Há dois anos, a entidade lançou a
campanha Setembro Amarelo,
para estimular a divulgação de
informações e realizar atividades
sobre a prevenção ao suicídio — a
cor faz referência ao ato de
iluminar, lançar luz sobre um tema
ainda obscuro. Eliane Soares, de
44 anos, voluntária do CVV de
Piracicaba, diz que o objetivo é

despertar a atenção em
pessoas próximas a

possíveis vítimas.
“Mais de 90%

dos suicídios
poderiam ser
evitados com
acompanha-
mento

médico”, diz
Eliane.

Luís Fernando Manzoli

Como o voluntariado e a solidariedade ajudam a prevenir o suicídio
Fotos: Patrícia Domingos/Especial para a AAN

Brasil faz parte do
grupo de países onde o
problema ainda cresce

Amigos da Vida: apoio à prova de julgamentos
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FALAR É A MELHOR
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PAULA FONTENELLE,
jornalista, psicanalista e
autora do livro Suicídio: o
futuro interrompido, da
Geração Editorial

Uma pesquisa realizada no
Reino Unido, em 1986, identifi-
cou o aumento nos casos de
suicídio após a exposição de
casos de mortes autoinduzi-
das na TV. Foi um dos motivos
para o estabelecimento de
uma “regra”: era melhor não
falar sobre o assunto, a fim de
evitar novas mortes. Essa vi-
são, no entanto, tem mudado.
O debate ainda é controverso,
mas especialistas são quase
unânimes em afirmar que tirar
a sujeira debaixo do tapete é
essencial para combater o pro-
blema. “Se é verdade que falar
sobre o suicídio induz alguém
a se matar, isso acontece com
quem já pensava nisso, e preci-
saria ser ajudado. A informa-
ção pode fazer com que essa
ajuda chegue antes que o pior
aconteça”, afirma o psicólogo
Hélio José Guilhardi, diretor
do Instituto de Terapia por
Contingências de Reforçamen-
to (ITCR-Campinas).

Para o psiquiatra Neury Bo-
tega, professor da Universida-
de Estadual de Campinas (Uni-
camp) e um dos maiores pes-
quisadores sobre o tema no
País, é preciso quebrar o tabu
em torno do suicídio, da mes-
ma forma como já aconteceu
com outras doenças, como a
aids e o câncer. “Há um silên-
cio nas famílias, há um silên-
cio na sociedade. Quando nós
temos um problema e não con-
versamos sobre ele, pode até fi-
car a impressão de que este
problema não existe”, afirma.

O interesse do psiquiatra pe-
lo assunto começou quando
ele recebia pacientes que ha-
viam tentado se matar no
pronto-socorro do HC da Uni-
camp. “Percebi que a grande
maioria não queria, de fato,
perder a vida. Ficavam felizes
quando viam que tinham so-
brevivido. O suicídio era uma
forma de acabar com o deses-
pero que estavam sentindo.”

Estudos mais recentes fei-
tos com base na “autópsia psi-
cológica” dos suicidas mos-
tram que ao menos 90% tinha
algum tipo de transtorno men-
tal. O mais comum é a depres-
são — responsável por 30%
das mortes por suicídio no
mundo, de acordo com a Orga-
nização Mundial de Saúde
(OMS). “O problema ainda é
banalizado. Muita gente diz
‘só tem depressão quem pode,
quem trabalha não tem tempo
para ficar deprimido’, há mui-
to preconceito”, diz Botega.

Como identificar?
Mesmo que as causas do pro-
blema sejam fisiológicas, pode
ser difícil identificar um poten-
cial suicida. Especialistas, no
entanto, são unânimes em di-
zer que nenhum sinal pode
ser desprezado. “Nem sempre
observamos o que estamos
vendo. E nem sempre pensa-
mos no que estamos observan-
do. Não imaginamos que nos-
so amigo, nosso parente, pos-
sa se matar”, explica Botega.

Fatores ambientais, como a
perda de uma pessoa próxima
ou o desemprego também po-
dem provocar o aumento de
casos — o alerta deve aumen-
tar em tempos de crise econô-
mica, como os atuais. O que
comprova que o suicídio é um
fenômeno complexo. Mudan-
ças repentinas de comporta-
mento também devem ligar o

sinal amarelo. “As redes so-
ciais, por exemplo, são uma
aliada importante. Observe o
que seu filho, o que seu ami-
go, anda postando. Músicas,
textos, se eles têm alguma liga-
ção com a morte”, aconselha
Botega. “Mesmo que ameaças,
como dizer ‘quero sumir’, ou
atos de automutilação, pos-
sam ser utilizados para cha-
mar a atenção, isso já indica
que a pessoa precisa de ajuda.
É um modo extremo para ser
percebido, e às vezes pode re-
sultar no pior.”

Hélio José Guilhardi usa
uma analogia interessante so-
bre o comportamento de um
possível suicida. “Se uma pro-
fessora faz uma letra A na lou-
sa e pede para os alunos copia-
rem, um estudante com mio-
pia vai desenhar um triângulo.
Nosso erro é imaginar que o
suicida está vendo a letra A,
quando na verdade está vendo
o triângulo.” É isso que explica
o fato de suicidas ignorarem o
medo de morrer e o sofrimen-
to que deixarão para pessoas
mais próximas.

Identificado o problema, é
preciso buscar a solução. O
ideal é procurar ajuda com
um psiquiatra e um psicólogo,
que identificarão as raízes do
comportamento suicida. Certo
é que o tratamento conjugado
aumenta a chance de sucesso
no combate ao problema. Mas
nem tudo é tão simples. “Pode
ser que um suicida tenha um
ganho maior, em termos de
atenção, ao se comportar co-
mo tal. Enfrentar essa condi-
ção poder ser trabalhoso para
ele”, diz Guilhardi.

Tanto ele quanto Neury Bo-
tega afirmam que a ajuda de
um profissional é essencial,
embora ONGs e grupos de au-
toajuda também possam con-
tribuir. “Querer se tratar é o
primeiro passo. Mas o apoio
de um técnico é fundamental.
É um aprendizado, assim co-
mo aprender um novo idio-
ma”, afirma o psicólogo. (Luís
Fernando Manzoli/AAN)

Alguns acontecimentos mudam
nossas vidas para sempre. O
suicídio de meu pai, em 2005,
teve um impacto tão profundo
em mim que só hoje consigo
avaliar o significado de sua
morte. De início, fiquei em
choque, ninguém está
preparado para algo tão
drástico como a morte
voluntária, e o luto é diferente
porque vem acompanhado do
silêncio. As pessoas não sabem
o que dizer, como te confortar,
e você tampouco, afinal, falar
sobre o quê? O que a gente

sente é um buraco enorme. Ele
se foi e deixou uma sensação
de impotência, tristeza e uma
número infinito de perguntas
não respondidas. Por que fez
isso? Como não enxerguei sua
dor? Poderia ter feito alguma
coisa para evitar o pior? Todo
familiar por essa sequência de
dúvidas e elas têm um destino
certo, a culpa. Após a morte de
meu pai, mergulhei no tema, é
assim que lido com a dor,
tentando entende-la. Li vários
livros, entrevistei especialistas
e pessoas que pensaram em

dar fim à própria vida. Posso
afirmar, por experiência
própria, que no caso da morte
voluntária, acesso a
informação ajuda muito a
superar a perda. Aprendi que
essas pessoas dão sinais, mas
a gente não enxerga porque
nunca soube como os
identificar. E que na maioria
dos casos, os suicídios podem
ser evitados porque cerca de
90% estão associados a
transtornos mentais, como
depressão e bipolaridade, que,
como sabemos, têm

tratamento. Mas de tudo que
aprendi, o que acho que tem
mais valor é não ter medo de
enfrentar o problema de frente.
Se eu sentir que alguém
próximo possa estar
contemplando o suicídio – e
isso já aconteceu- , pergunto
diretamente, sem julgamento e
sem preconceito. Muitas vezes,
tudo que eles precisam é de
alguém que os ouça e que
ofereça ajuda. Fiz isso com
uma amiga anos atrás. Ela se
tratou, mudou sua vida e está
bem até hoje.

O psicólogo Hélio José Guilhardi: “Informação pode fazer a diferença” O psiquiatra Neury Botega: “Nenhum sinal pode ser desprezado”

t CVV
Pelo telefone 141 ou pelo site
www.cvv.org.br. Além do telefone,
o atendimento também pode ser
feito por chat, skype ou e-mail.

t Sociedade Amigos da Vida
Atendimento pelos telefones
(19) 3231-4111 (fixo NET),
(19) 97145-4111 (Claro), (19)
97146-4111 (Oi), (19) 97147-4111
(TIM) e (19) 97149-4111 (Vivo),
além de sistema de chat no site
www.sociedadeamigosdavida.org.br.

t Neuróticos anônimos
Em Campinas, as reuniões
ocorrem em dois locais. Na Igreja
Nossa Senhora de Fátima (Rua
Elidia Ana de Campos, 210,
Taquaral), aos sábados, às 16h, e
na Igreja do Carmo (Rua Barreto
Leme, 1141, Centro), aos
domingos, às 15h. Na Região
Metropolitana de Campinas, os
encontros também acontecem
em Artur Nogueira e Cosmópolis.
Informações pelo site
www.neuroticosanonimos.org.br.

t CAPS
A Prefeitura de Campinas tem
sete Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS), para
atendimento de transtornos
mentais. A lista de unidades
pode ser acessada no site
www.saude.campinas.sp.gov.br.

t ITCR-Campinas
A clínica é particular, mas possui
um programa para atendimento
psicológico a preços populares.
Os interessados passam por
uma triagem e avaliação
socioeconômica.
Informações pelo telefone
(19) 3294-1960 ou pelo site
www.itcrcampinas.com.br.

t Urgência e emergência
O Hospital de Clínicas da
Unicamp e o Celso Pierro, da
PUC-Campinas, possuem
prontos-socorros especializados
em atendimento psiquiátrico.

20%

‘As pessoas dão sinais, mas
a gente não enxerga porque
nunca soube identificá-los’

Identificar as causas que podem
levar o suicídio não é tarefa
simples. Mas existem alguns
fatores de risco que podem levar
ao problema:

t Depressão

t Alcoolismo

t Transtornos de personalidade

t Ansiedade

t Bullying

t Casos de suicídio na família

t Tragédia pessoal recente
(perda de familiares, amigos
etc.)

t Desemprego
É o número oficial de suicídios —
muitas mortes são registradas
como não intencionais

Especialistas concordam: o suicídio não pode mais ser ignorado
Luís Fernando Manzoli/AAN Luís Fernando Manzoli/AANOMS afirma que

a depressão é o
principal fator de risco
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