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ÁLCOOL E SUICÍDIO

RECOMENDAÇÕES

• Evite beber ou embriagar-se 
se estiver passando por um 
momento difícil porque esta é 
a melhor maneira de reduzir o 
risco de uma tentativa de 
suicídio. Se achar que está 
bebendo demais, procure 
ajuda. O profissional de saúde 
avaliará seu risco e indicará a 
intervenção adequada.

• Existem intervenções eficazes 
para prevenir o 

suicídio. Se estiver 
pensando em 
suicídio, converse 
com um 
profissional de 
saúde. Identificar 

e tratar sem 
demora a depressão 

ou os transtornos relacionados 
ao uso de álcool é crucial para 
prevenir o suicídio.  O 
acompanhamento e o apoio 
psicossocial também ajudam 
no nível pessoal. 

1. O risco de uma pessoa tentar 
o suicídio é 7 vezes maior após 
a ingestão de  álcool.

2. O risco de uma pessoa 
tentar o suicídio é 37 vezes 
maior após o consumo 
excessivo de álcool.

3. Segundo uma estimativa da 
Organização Mundial da Saúde 

Todos os anos, são registra-
das mais de 700 mil mortes 
por suicídio no mundo, 
sendo 97.339 nas Américas.

Em 2019, 77% dos suicídios 
ocorreram em países de 
baixa e média renda.

Nas Américas, 77% das 
mortes por suicídio são em 
homens.

O suicídio pode ocorrer em 
qualquer fase da vida de 
uma pessoa.

Tentativas de suicídio são 
duas a quatro vezes mais 
comuns em mulheres.
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DADOS SOBRE SUICÍDIO

(OMS), 18% das mortes 
por suicídio estão 
associadas ao uso de 
álcool.

4. O risco isolado de 
pensamentos suicidas, 
tentativas de suicídio ou 
suicídio consumado é 2 a 
3 vezes maior em pessoas 
com transtornos 

relacionados ao uso de 
álcool que na população 
geral. 

5. A pandemia de 
COVID-19 afetou a saúde 
mental da população em 
geral e agravou muitos dos 
fatores de risco conhecidos 
para o suicídio.

A intoxicação pelo uso de álcool afeta o 
estado emocional, o humor e a capacidade 
de tomar decisão de uma pessoa, 
aumentando o risco de suicídio devido a:

O CONSUMO DE ÁLCOOL E OS DE TRANSTORNOS RELACIONADOS 
AO USO DE ÁLCOOL ESTÃO ASSOCIADOS A UM RISCO MAIOR DE SUICÍDIO

ENTENDENDO A RELAÇÃO ENTRE O USO DE ÁLCOOL E O SUICÍDIO

ALTERAÇÃO COGNITIVA, COM COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE DE PENSAR COM CLAREZA,

Os números indicam que, 
para cada morte por suicídio 
registrada em adultos, 
provavelmente 20 outras 
pessoas tentaram o suicídio.
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