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PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E IDOSOS 
 
RESUMO: Nos últimos anos dados que apontam o índice de suicídio têm chamado atenção, 
segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), houve um aumento de 60% de casos no 
mundo nos últimos 45 anos, estimando-se que quase um milhão de pessoas morrem em 
decorrência deste ato, por este motivo o suicídio passou a ser pensado como um problema de 
saúde pública, sendo esta uma das três principais causas de morte entre pessoas de 15 a 44 anos, 
e a segunda entre as de 10 a 24 anos. A OSM destaca a importância de divulgação de 
informações e o auxílio a esses sujeitos vulneráveis a esse risco, estimando que 90% dos casos 
investigados pudessem ter sido evitados se os sujeitos tivessem algum tipo de ajuda efetiva, 
visto que maioria das pessoas que cometem suicídio procura ajuda de profissionais pelo menos 
seis meses antes do incidente. Nesse sentido, o papel de profissionais bem capacitados se torna 
fundamental, considerando que, ainda segundo a OMS, o número de pessoas que são 
diagnosticadas e vivem com depressão cresceu em 18% no período de 2005 a 2015, e, se não 
atendidas e acompanhadas corretamente, no pior dos casos, as pessoas já vulneráveis podem 
vir a cometer suicídio. No Brasil o cenário não é diferente, até o ano de 2008, já foram 
registrados mais de 10 mil casos de mortes por suicídio, resultando em uma taxa de 4,8 pessoas 
a cada 100 mil habitantes. No caso dos jovens, destaca-se que a intensificação de situações de 
bullying nas escolas e em espaços virtuais, pode levar a casos de depressões. Considerando 
estes dados alarmantes, esse trabalho tem por objetivo refletir sobre a atual atuação legal do 
Estado e sua efetividade. Para isso discutiremos mais a fundo sobre os principais motivos que 
levam atualmente a criança/adolescente a querer tirar sua própria vida, além de questionar a 
obrigação de proteção fornecida pelo Estado e o que os pais podem fazer para ajudar. 
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