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INTRODUÇÃO

Os comportamentos suicidários em adolescentes representam um 
importante problema de saúde pública e um desafio a todos os profis-
sionais envolvidos na sua prevenção. Apesar da complexidade destes 
comportamentos, obrigando sempre a um olhar sistémico e global, a 
comunidade educativa tem um papel importante na sua prevenção.

Assumindo as escolas como entidades promotoras de competências 
socioemocionais e de saúde mental nos adolescentes, o Programa Mais 
Contigo sempre entendeu este contexto como sendo privilegiado para 
a implementação de ações e programas de promoção da saúde mental e 
de prevenção dos comportamentos suicidários, desde que envolvendo 
toda a comunidade educativa, pais e encarregados de educação e pro-
fissionais de saúde. 

Assim, o Guia Mais Contigo Educadores surge como documento 
orientador para pais e encarregados de educação e para agentes edu-
cativos. Tem como objetivos: identificar formas de entender a adoles-
cência e promover a saúde mental; ajudar a reconhecer sinais de sofri-
mento mental em adolescentes; fornecer orientações sobre como lidar 
com estes adolescentes e apoiar os educadores na decisão de atuação e 
referenciação para serviços de saúde mental e psiquiatria. 
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1
COMO EDUCADOR, O QUE DEVO TER 

EM CONTA?

a) Outro olhar sobre a Adolescência

A Adolescência é uma etapa do ciclo vital caracterizada por altera-
ções a vários níveis (físicas, psíquicas e sociais), com interpretações e 
significados diferentes consoante os contextos sócio culturais em que 
os adolescentes se encontram inseridos. É entendida como um período 
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sobretudo saudável, de oportunidades, de saúde e bem-estar, sendo o 
adolescente considerado como o seu agente fundamental. 

Contudo, além das mudanças pode ser também uma fase marcada 
por conflitos, desafios e instabilidade emocional. Mediante um conjun-
to de vulnerabilidades pode ser vivenciada como um período de crise, 
marcado por uma ambivalência de sentimentos, uma turbulência ne-
gativa, estados de tensão e dificuldades emocionais e de risco (Santos, 
Erse, Façanha, Marques e Simões, 2014). Estes estados refletem-se na 
saúde mental dos adolescentes, tornando-os vulneráveis à adoção de 
comportamentos comprometedores da saúde física e mental, como o 
consumo de drogas lícitas e ilícitas, comportamento sexuais de risco, 
comportamentos agressivos e comportamentos suicidários.

Em 2018, 8215 adolescentes portugueses, com média de idade de 
13 anos, participaram num estudo internacional HBSC/OMS (Health 
Behaviour in School-aged Children e colaboração com a Organização 
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Mundial de Saúde) que pretendeu estudar os estilos de vida dos ado-
lescentes e os seus comportamentos nos vários cenários das suas vidas. 
Neste estudo conclui-se, entre outros aspetos, que 18,3% destes adoles-
centes se sentem infelizes face à vida, 72,4% manifestam preocupações 
e 5,9% andam quase sempre tão tristes que parece que não aguentam 
(Matos & Equipa do Aventura Social, 2018). Destes adolescentes, 70,4% 
assumem que gostam da escola, mas 58,3% não gostam da comida do 
refeitório, 35,3% das aulas, 26,7% das atividades extracurriculares, 
21,5% dos professores, 9,7% dos colegas e 8,3% dos intervalos/recreios 
(Matos & Equipa do Aventura Social, 2018).

De acordo com os resultados obtidos pelo Programa Mais Contigo, 
ao longo dos vários anos, e que se manteve no ano letivo 2019/2020 
tendo incluído cerca de 8000 adolescentes que frequentam 127 escolas 
e colégios de Norte a Sul do país: os rapazes apresentam melhores in-
dicadores de saúde mental (bem-estar, coping, autoconceito e sintoma-
tologia depressiva); as raparigas manifestam maiores vulnerabilidades 
que os rapazes em todas as variáveis estudadas e os alunos do 7º ano 
têm melhores indicadores de saúde mental comparativamente com os 
adolescentes dos outros anos do 3º ciclo e ensino secundário (Loureiro 
et al., 2020).

É através dos diferentes contextos: família, grupo de pares, esco-
la e sociedade, que o adolescente vai desenvolvendo as suas caracte-
rísticas pessoais e sociais imprescindíveis para a sua vida adulta. E 
é nestes contextos, que se encontram os suportes privilegiados para 
que se possa minimizar o risco de ocorrerem problemas ou pontos 
de rutura.

Ideias-chave:
• A adolescência é uma fase da vida, como outra qualquer. 
•  Não é uma fase negativa, não é sinónimo de problemas ou so-

frimento.
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•  É uma fase de crescimento, de transformação, de tomada de al-
gumas decisões importantes.

•  É uma fase de descoberta e de conquistas importantes (autono-
mia, independência, responsabilidade).

•  Cometem-se erros nesta fase como em qualquer outra ao longo 
da vida, que devem servir como aprendizagem!

•  Por vezes surgem problemas mais complexos, com os quais po-
deremos sentir dificuldades ou mesmo sentirmo-nos incapazes 
de os resolver. 

•  Quando nos deparamos com uma situação destas devemos pe-
dir apoio e procurar ajuda, recorrendo aos amigos ou a pessoas 
de confiança com maior experiência de vida (pais, professores, 
profissionais de saúde).
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b) E sobre a Depressão na Adolescência 

As perturbações mentais têm um peso significativo nos grupos etá-
rios dos 5 aos 14 e dos 15 aos 19 anos e a Organização Mundial de Saú-
de estima que cerca de 20% de crianças e adolescentes apresentem, pelo 
menos, uma perturbação mental antes de atingir os 18 anos de idade 
(DGS, 2015). 

A depressão é comum nos adolescentes, sendo que 8,3% dos adoles-
centes podem apresentar esta perturbação mental. No estudo realizado 
no âmbito do Programa Mais Contigo no ano 2019/2020 constatou-
se que 30,9% dos adolescentes incluídos apresentavam sintomatologia 
depressiva nos vários níveis: ligeira, moderada e grave (Loureiro et al., 
2020).

A depressão é um importante preditor de comportamento suicidá-
rio e está associada ao rendimento escolar reduzido e a problemas de 
aprendizagem. Pode estar relacionada com caraterísticas pessoais, com 
problemas relacionais e familiares, problemas de saúde, bullying, perda 
de pessoas significativas, entre outros. As dificuldades ao nível da apren-
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dizagem, da atenção e da instabilidade psicomotora, do comportamen-
to, da indisciplina e da violência auto ou heterodirigida, também podem 
corresponder a manifestações de sofrimento mental (Santos et al., 2019). 

Apresentam-se seguidamente os sinais e sintomas mais comuns 
de depressão em adolescentes, devendo considerar-se que é particu-
larmente importante perceber se representam mudanças no compor-
tamento habitual.

Sinais e sintomas mais comuns de depressão em adolescentes

Isolamento social
Queixas somáticas: gastralgias, cefaleias, 
lombalgias,...

Tristeza persistente
Alteração da memória e dificuldades de 
concentração

Ansiedade e angústia permanentes Diminuição do rendimento escolar

Baixa autoestima
Desinteresse por atividades escolares e 
desportivas

Sentimentos de culpa, inutilidade e desva-
lorização

Dificuldade em lidar com a rejeição

Irritabilidade fácil Dificuldade em lidar com a autoridade

Apatia
Transtornos alimentares e/ou alterações 
ponderais significativas

Insónia ou outras alterações no sono Expressão de pensamentos de morte

Desesperança Comportamentos de risco e/ou de adição

Comportamentos impulsivos e/ou agressivo
Comportamentos autolesivos e atos suici-
das

c) E ainda sobre os Comportamentos Suicidários na Adolescência 

O suicídio representa a terceira causa de morte na faixa etária dos 
15 aos 19 anos e é considerado um problema de saúde mental e públi-
ca a nível mundial, com importantes repercussões sociais, familiares e 
económicas (WHO, 2019). 
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Em Portugal, no ano de 2018, a taxa de suicídio nos adolescentes 
dos 15 aos 24 anos foi de 2,6/100 mil habitantes, sendo 3,4 nos rapazes 
e 1,8 nas raparigas, o que significa que o suicídio entre os adolescentes 
não tem uma expressão significativa, contudo os comportamentos au-
tolesivos são frequentes e são precursores de atos suicidas (INE, 2020). 

A ideação suicida é definida como os pensamentos e cognições so-
bre o acabar com a própria vida e os comportamentos autolesivos po-
dem ser definidos como o comportamento sem intencionalidade suici-
da, mas envolvendo gestos autolesivos intencionais (DGS, 2013).

Os dados nacionais do estudo Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC) da OMS referente a 2018, no que diz respeito aos 
comportamentos autolesivos, com o envolvimento de alunos portugue-
ses dos 8º e 10º anos, evidenciaram que 19,6% dos adolescentes referi-
ram ter adotado um comportamento autolesivo nos últimos 12 meses, 
e destes 7,6% admite tê-lo feito três ou mais vezes (Matos & Equipa do 
Aventura Social, 2018), e destes, 58,7% referiram sentirem-se “tristes”, 
“fartos”, “desiludidos” quando o fizeram. Por outro lado, a análise evo-
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lutiva dos resultados mostra uma degradação da perceção de bem-estar 
físico e psicológico, traduzido por queixas somáticas variadas, desregu-
lação emocional, tristeza extrema e preocupações intensas. 

Existem mitos acerca do suicídio que condicionam a atuação dos 
Educadores e devem ser considerados:

Mito Facto

Os comportamentos suicidários de ado-
lescentes representam um comportamen-
to manipulador com objetivo de chamar a 
atenção.

Os comportamentos suicidários de adoles-
centes devem ser interpretados como um 
pedido de socorro ou de ajuda.

As pessoas que falam em suicídio não 
cometem o suicídio. O suicídio acontece 
sem aviso.

80% das pessoas que morreram por suicídio 
deram indicações e avisos quanto às suas 
intenções suicidas. Esses sinais de alarme, 
consciente ou inconscientemente, indicam a 
necessidade de ajuda e a esperança de pode-
rem ser salvas. No entanto, por serem subtis 
podem ser ignoradas.

Não se pode impedir uma pessoa de se 
suicidar, porque ela está completamente 
focalizada na sua morte e na vontade de 
morrer.

Muitas pessoas que morreram por suicídio 
mostraram-se ambivalentes quanto aos seus 
sentimentos relativos a viver ou morrer, permi-
tindo espaço para intervenção.

O suicídio é hereditário. O suicídio não é hereditário. É um problema 
individual e pode ser evitado. No entanto, o 
suicídio de uma pessoa significativa aumenta 
o risco de suicídio de um individuo.

A melhoria de um quadro de depressão 
grave indica que o risco de suicídio já foi 
ultrapassado.

Muitos suicídios ocorrem cerca de 3 meses 
após início da melhoria do quadro de depres-
são, e a pessoa tem a energia necessária 
para levar a cabo uma tentativa de suicídio.

Caso já tenha tentado o suicídio, o indivi-
duo não volta a tentar.

50 a 80% das pessoas que morreram por sui-
cídio têm história de uma tentativa anterior.

Todos os indivíduos suicidas são doentes 
mentais.

As pessoas que morreram por suicídio não 
são todas portadoras de doença mental. São 
pessoas que não conseguem naquele mo-
mento ver uma solução alternativa ao que 
consideram ser um problema insuportável.
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d) Quais os Fatores de Proteção e os Fatores de Risco 

A Organização Mundial de Saúde e a Direção Geral da Saúde pre-
conizam uma intervenção precoce baseada na promoção da saúde 
mental das crianças e adolescentes, minimizando os fatores de risco e 
potenciando os fatores protetores. 

Assim, é importante que todos os Educadores conheçam os fatores 
de proteção de comportamentos suicidários:

Fatores de Proteção

Bom relacionamento familiar e cuidados parentais preservados

Suporte social e familiar efetivo e relações de confiança

Ausência de comportamentos de risco ou aditivos

Expectativas em relação ao futuro e noção de empenho em projetos de vida

Competências sociais e estratégias comunicacionais desenvolvidas

Autoestima conservada

Capacidade de pedir e receber ajuda

Bons hábitos alimentares, de sono e de atividade física

Facilidade de acesso aos cuidados de saúde

Crenças culturais e religiosas que desencorajem o suicídio e suportam os instintos de 
autopreserveração

E que conheçam e identifiquem os fatores de risco:

Fatores de Risco

História de tentativas de suicídio, ideação 
suicida e comportamentos autolesivos

Exposição a suicídio ou tentativas de suicí-
dio em pessoas significativas; 

História familiar de suicídio Maus tratos ou abuso na infância

Doença mental Família disfuncional

Isolamento social e escolar Bullying e cyberbullying

Antecedentes de abuso de álcool ou drogas Sentimentos de desvalorização, inutilidade 
e de desesperança

(continua)
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(continuação)

Fatores de Risco

Personalidade e caraterísticas psicológicas 
(baixa autoestima, introversão, perfeccio-
nismo, autocriticismo, impulsividade, ...)

Estigma acerca da doença mental e suicídio

Perda (relacional, familiar) Acesso a substâncias ou objetos letais

Doença física incapacitante Incapacidade para procurar ajuda

Barreira no acesso aos cuidados de saúde Surtos locais de suicídio

Adolescentes LGBT
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2
PREVENÇÃO DE COMPORTAMENTOS 

SUICIDÁRIOS NA ADOLESCÊNCIA: 
COMO LIDAR NO CONTEXTO 

ESCOLAR?

A Escola, enquanto espaço onde os adolescentes passam grande 
parte do seu tempo e estabelecem as suas amizades, deve aliar a função 
educacional à educação para as emoções sociais e habilidades para a 
vida, assumindo um papel crucial na promoção da saúde mental dos 
seus adolescentes. 

As intervenções escolares com resultados mais positivos envolvem 
toda a comunidade educativa - agentes educativos, pais e encarregados 
de educação, profissionais de saúde e alunos (DGS, 2013). Nestas, in-
cluem-se as campanhas de combate ao estigma em saúde mental, iden-
tificação de fatores de risco e protetores da depressão, ideação suicida, 
comportamentos autolesivos sem intenção suicida e atos suicidas (DGS, 
2013). Também as estratégias que promovem o aumento de conheci-
mentos sobre a depressão e comportamentos suicidários promovem os 
comportamentos de procura de ajuda, a deteção precoce e intervenção 
eficaz e reduz a desvalorização do sofrimento mental.

Qualquer educador desempenha um papel importante na preven-
ção de comportamentos suicidários pela identificação de adolescentes 
em sofrimento mental, já que se encontram numa posição privilegiada 
pelo contacto, por vezes de anos, e daí um conhecimento valioso em 
termos de comportamento habitual dos adolescentes.
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Os professores na sala de aula, e o pessoal não docente nos restantes 
espaços da escola, têm um papel muito importante a desempenhar no 
processo de identificação. Todos devem saber que os adolescentes, fre-
quentemente consideram os elementos da comunidade escolar como 
sendo pessoas de confiança, podendo aproximar-se ou permitir aproxi-
mação e confidenciar situações problema.

Adolescentes com comportamento suicidário consideram como 
fatores protetores de novo comportamento, de forma destacada, a rela-
ção com a família, amigos e outras pessoas de confiança, corroborando 
inúmeros estudos que comprovam a contribuição do apoio familiar, da 
comunicação na família, da vivência de relacionamentos estáveis e de 
confiança para o desenvolvimento da resiliência e bem-estar (Simões, 
Santos e Martinho, 2020). Assim, ambientes familiares e sociais prote-
tores representam uma sustentada rede de suporte a potenciar, espe-
cialmente quando estão presentes fatores de risco.

É importante reconhecer que a identificação é diferente de avalia-
ção e gestão. Após a identificação de um adolescente em crise, com um 
problema de saúde mental, possivelmente em risco de comportamento 
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suicidário, as avaliações e intervenções adicionais devem ser realizadas 
pelos profissionais das equipas de saúde escolar em articulação com as 
equipas de saúde familiar, com envolvimento da família do adolescente 
e em caso de necessidade, referenciar para serviços de saúde mental.

Ainda assim, existe um conjunto de estratégias que qualquer Edu-
cador deve usar, considerando sempre a pertinência do seu papel:

Como lidar no contexto Escolar?

Atuar ao nível da 
prevenção

1. Observação cuidada dos adolescentes e suas dinâmicas;
2. Manter linhas de comunicação com os adolescentes;
3. Valorizar comportamentos e sinais de sofrimento mental;
4. Identificar precocemente adolescentes com sintomatologia depres-

siva;
5. Identificar precocemente adolescentes em risco de adotar um com-

portamento suicidário;

Promover inter-
venção atempa-
da e eficaz

1. Proporcionar um espaço de diálogo e proximidade, mostrando dis-
ponibilidade para escutar e apoiar;

2. Não analisar o problema segundo a nossa ótica ou a nossa vivência;
3. Não fazer juízo de valor nem emitir expressão de desvalorização 

da situação;
(continua)
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(continuação)

Como lidar no contexto Escolar?

4. Ser capaz de se colocar no lugar do outro e compreender o seu 
sofrimento e dor;

5. Orientar na procura de alternativas e incentivar na sua adoção.

Referenciar para 
Serviços de Saú-
de e para os Ser-
viços de Saúde 
Mental 

1. Articulação inter Educadores;
2. Articular com equipa de saúde escolar que articula com a equipa 

de saúde familiar;
3. Envolver adolescente e negociar melhor forma de orientação e 

apoio;
4. Promover referenciação para serviço de saúde mental;
5. Manter acompanhamento local.
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3
PROGRAMA MAIS CONTIGO

O programa Mais Contigo teve início em 2009 com o desenvolvi-
mento de uma intervenção sistematizada que visou desde o início a 
promoção da saúde mental e a prevenção de comportamentos suici-
dários (Santos et al., 2014). Assim, foi desenhado como um programa 
de investigação longitudinal baseado num modelo de intervenção mul-
tinível, com uma abordagem bioecológica. Este modelo visa o desen-
volvimento de sinergias entre estruturas da saúde, educação e comuni-
tárias. As intervenções a nível local são dinamizadas por profissionais 
de saúde dos cuidados de saúde primários, e especificamente por pro-
fissionais da área da saúde escolar. As escolas são o contexto central da 
intervenção, as parcerias com os cuidados de saúde hospitalares, e es-
pecificamente, na área da saúde constituem-se como parceiros de reta-
guarda. As autarquias e outras estruturas comunitárias desempenham 
o papel de parceiros de proximidade, essenciais para o desenvolvimen-
to de iniciativas específicas nas regiões onde a intervenção decorre.

O modelo de intervenção Mais Contigo integra 6 etapas:
Etapa 1 – Formação de Profissionais de Saúde
Etapa 2 – Formação de Agentes Educativos e de porteiros sociais
Etapa 3 – Sensibilização de Pais e Encarregados de Educação
Etapa 4 – Intervenção Mais Contigo dirigida aos adolescentes
Etapa 5 – Avaliação da Intervenção e análise de resultados
Etapa 6 – Partilha e Divulgação de resultados
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Este Programa tem como objetivos, dirigidos aos adolescentes:

Gerais Específicos

• Promover a saúde mental e bem-estar 
em jovens do 3º ciclo e do ensino secun-
dário; 

• Prevenir comportamentos autolesivos e 
atos suicidas; 

• Capacitar/Sensibilizar os profissionais de 
saúde, agentes educativos e pais/encar-
regados de Educação para a identificação 
dos comportamentos autolesivos e atos 
suicidas; 

• Combater o estigma em saúde mental; 
• Criar uma rede de atendimento de saúde 

mental. 

• Promover desenvolvimento de habilida-
des sociais;

• Promover o autoconceito;
• Promover a capacidade de resolução de 

problemas; 
• Promover a assertividade na comunica-

ção;
• Melhorar a expressão e gestão de emo-

ções;
• Detetar precocemente doença mental;
• Fortalecer redes de apoio nos serviços de 

saúde. 
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4
MATERIAIS DISPONÍVEIS 

E LINHAS APOIO 

• Sociedade Portuguesa de Suicidologia: www.spsuicidologia.com

•  Programa Nacional para a Saúde Mental: https://www.sns.gov.pt/
institucional/programas-de-saude-prioritarios/programa-nacional-
-para-a-saude-mental/

• Linha SOS24 – 808242424

• Linhas de apoio emocional e prevenção ao suicídio:
Linha SOS Voz Amiga - 213 544 545 
Telefone da Amizade - 222 080 707
Voz de Apoio - 225 506 070
Conversa Amiga - 210 027 159

• Contactos Mais Contigo: www.facebook.com/maiscontigo
maiscontigo@arscentro.min-saude.pt 

http://www.spsuicidologia.com
https://www.sns.gov.pt/institucional/programas-de-saude-prioritarios/programa-nacional-para-a-saude-mental/
https://www.sns.gov.pt/institucional/programas-de-saude-prioritarios/programa-nacional-para-a-saude-mental/
https://www.sns.gov.pt/institucional/programas-de-saude-prioritarios/programa-nacional-para-a-saude-mental/
http://www.facebook.com/maiscontigo
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