
       Suicídio 



De tempo em tempo, o suicídio é um tema que aborda muitas pessoas e que ainda temos certa dificuldade 
para falarmos disso. 

Segundo a diretora do departamento de Doenças e Agravos Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, 
Fátima Marinho, apenas em 2015 foram registrados certas de 11.736 casos de suicídios. Marinho ainda diz 
reconhecer o avanço do problema no País e que assume com a Organização Mundial da Saúde o 
compromisso de reduzir 10% dos casos até o ano de 2020. 



Entre os anos de 2011 a 2016, 69 % dos 
casos de tentativa de suicídios 
ocorreram com mulheres. 
21% conseguem de fato tirar a própria 
vida.

A maior parte dessas tentativas está 
relacionada a violência intrafamiliar. 

Entre os anos de 2011 a 2016, 26,4% 
dos casos de tentativa de suicídios 
ocorreram com homens. 
79% conseguem de fato tirar a própria 
vida. 

Segundo a JusBrasil, grande maioria 
está na tentativa da pressão que a 
sociedade impõe para eles. 

Os casos que mais ocorrem suicídios são em lugares onde há alto nível de renda e pouca 
desigualdade. No Brasil, a Região Sul apresenta 23%  dos casos, com fortes indícios que o problema 
possa está relacionado ao fumo e aos agrotóxicos utilizados na lavouras, no Sudeste onde está 42% 
da população, foram registradas 38% a taxa de suicídios no País. 



Notícias 







As 10 principais causas do porque alguém comete suicídio 

1- Solidão 
2 - Depressão 
3- Presença de outras doenças ou má saúde 
4- Problemas conjugais e de relacionamento 
5- Dificuldade financeiras ou profissionais 
6- Bullying 
7- Problemas na adolescência e início da fase 
adulta 
8- Lutas ou perdas afetivas 
9- Abuso de drogas
10- Timidez 



Ideia principal para o vídeo + inspirações 

O vídeo seria de animação, vemos Aurora, 
adolescente
que mora com os pais, mas na maioria do tempo 
está sozinha. O video começa em tom
leves, mostrando o dia a dia dela. Acordar, 
chorar, ir para a escola, chorar de novo, sentir 
sozinha, mau comer e dormir. Os pais só 
chegam mais tarde quando ela já está dormindo 
e nos momentos em que ela está na escola, ela 
mesmo se isola. Certo dia os pais ao chegar em 
casa, ir no quarto da garota, encontra apenas 
uma borra de sangue.
No enterro, sai uma alma dela, que percorre o 
cotidiano novamente da garota,
mostrando que ela não está sozinha.
O pai da garota chama ela. Ela pula e sorri, era 
apenas um pesadelo.

A idéia é mostrar que as pessoas que sofrem de 
depressão não falam, outros em volta que
tem de perceber. Também consiste em mostrar um 
“arrependimento” quando a pessoa
tenta tirar a própria vida e que todos os problemas 
tem solução, isso será reafirmado
quando a garota acorda, dando a entender que 
pesadelos todos tem, como também podem
“acordar” deles.





Imagens que seriam parecidas no nosso vídeo 

Aurora sempre triste 
Noite no cemitério/ 
quando a alma de Aurora 
sai.

Alma da Aurora 



Divulgação 
Sites e blogs: 

https://tab.uol.com.br/bullying-suicidio/#tematico-1

https://canalcienciascriminais.com.br/vibe-suicidio/

https://www.cvv.org.br/

http://www.setembroamarelo.org.br/

http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=25027

https://escoladainteligencia.com.br/combate-ao-sui
cidio/

Hastag no twitter: 

#Suicidio 

#prevençãoaosuicidio 

#help 

#13ReasonsWhy

#NovembroAmarelo

#Nãosejaumporque
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Youtubes que poderiam falar do nosso vídeo 
 



No mundo das possibilidades  

Criar um site apenas com vídeos de auto estima e animação com esse tema

Fazer uma veiculação da animação no netflix antes de todos os episodios de series que abordam 
esse tema




