
 

Curso de Prevenção e Posvenção ao 
Suicídio 2019 

 

Local: Edifício Vega Luxury Design Offices - Setor Comercial Norte, Quadra 

1, Bloco D - Brasília, DF 
 

Período: 20 de setembro 2019: das 18h30 às 22h, 21 de setembro 2017: 

das 9h às 18h * e 22 de setembro 2018: das 9h às 14h. 

* com intervalo das 13h às 14h 

DESCRIÇÃO DO EVENTO  

Pelo terceiro ano consecutivo, a associação Voluntários da Amizade, 

mantenedora do CVV Brasília e entorno, traz ao Distrito Federal o 

psicólogo Carlos Henrique de Aragão Neto para o curso de Prevenção e 
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Posvenção ao Suicídio. Uma das importantes referências brasileiras na área, 

ligado às mais respeitadas instituições nacionais e internacionais que trabalham 

com prevenção e posvenção do suicídio, Carlos Aragão é ainda especialista em 

luto e membro da CPI de Maus-Tratos a Crianças e Adolescentes que atua no 

Senado.  

 

# POR QUE PREVENÇÃO E POSVENÇÃO AO SUICÍDIO? 

          Cerca de 1 milhão de pessoas se mata por ano no mundo - um suicídio a 

cada 40 segundos. No Brasil, em 2016, foram mais de 11 mil mortes, uma a cada 

46 minutos, número superior às vítimas de AIDS e da maioria dos tipos de 

câncer.  

          Ainda assim, esta questão de saúde pública continua sendo um 

tabu! Tem sido um mal silencioso, pois as pessoas fogem do assunto e, muitas 

vezes, por medo ou desconhecimento, não veem os sinais de que uma pessoa 

próxima está com ideias suicidas. Estima-se que as tentativas ocorrem na ordem 

de vinte ou mais vezes para cada suicídio consumado, o que significa uma a 

cada três segundos. 

          Segundo a OMS, 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados. 

Aprender mais sobre o assunto, debater e compreender são importantes 

caminhos para a prevenção. Nesta proposta de contribuir com a plena 

capacitação, o curso ainda vai contar com a participação da psiquiatra Fernanda 

Benquerer, com larga experiência na área.  

          Indicado, principalmente, para estudantes e profissionais das áreas da 

saúde, educação, mídia, policiais, bombeiros, líderes comunitários e religiosos, 

o curso terá 16 horas entre discussões teóricas e de práticas de atendimento 

sobre comportamento suicida e luto de suicídio. O objetivo é qualificar os 

participantes, dando uma maior profundidade sobre esse fenômeno complexo e 

multideterminado. Além de se falar da prevenção, será falado da posvenção, que 

tem papel decisivo no sentido de contribuir para reduzir o sofrimento dos 

sobreviventes. 

 

# OBJETIVOS 

 Objetivo geral: Capacitar os participantes para a prevenção e 
posvenção ao suicídio. 

 Específicos: 
o Desenvolver novas competências nos profissionais para lidarem 

com pessoas em sofrimento grave e comportamento suicida. 
o Favorecer uma compreensão teórica mais ampla e multifacetada 

acerca do suicídio. 
o Preparar o profissional para avaliar e analisar fatores de risco e de 

proteção. 



o Oportunizar exercícios práticos, dinâmicas de grupo e grupos 
vivenciais, voltados para a prevenção e posvenção ao suicídio. 

 

# DESCRIÇÃO DA CAPACITAÇÃO - EIXOS 

 

 

 Aspectos gerais sobre o suicídio 
 Mitos e verdades 
 Transtornos mentais associados ao suicídio: depressão, bipolar, 

borderline, esquizofrenia, abuso de substâncias psicoativas 
 Fatores de risco e de proteção 
 Luto de suicídio 
 Manejo do paciente com comportamento suicida: aspectos clínicos 
 Vivência e debate 

 

# PÚBLICO-ALVO 

Profissionais das áreas da saúde, educação, mídia, policiais, bombeiros, líderes 

comunitários e religiosos, servidores públicos e estudantes, além de 

interessados  na questão da prevenção e posvenção ao suicídio. 

 

 

# FACILITADORES 

Carlos Henrique de Aragão Neto: 

 Psicólogo clínico, psicoterapeuta e suicidólogo. Formação em Estado de 
Luto. 

 Doutor em Psicologia Clínica e Cultura (Universidade de Brasília - UnB) 
com o tema "A Relação entre Automutilação e Comportamento Suicida". 

 Mestre em Antropologia (Universidade Federal do Piauí - UFPI) com o 
tema "Os aspectos socioantropológicos que contribuem para a tentativa 
de suicídio". 

 Especialista em Tanatologia.  
 Membro da ABEPS (Associação Brasileira para Estudos e Prevenção do 

Suicídio). 
 Membro da IASP (International Association for Suicide Prevention). 
 Membro da ISSS (International Society for the Study of Self-injury). 

Participação: Dra. Fernanda Benquerer, psiquiatra 

Fernanda coordena as ações de prevenção do suicídio do GDF e trabalha no 

TSE. Faz parte da ABEPS (Associação Brasileiro de Estudos e Prevenção de 

Suicídio) e da IASP (International Association for Suicide Prevention). 

 



-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

_-_-_-_-_ 

 

 

# METODOLOGIA DO CURSO 

 

 

Será um curso de 16 horas/aula, entre discussões teóricas e de práticas de 

atendimento sobre comportamento suicida e luto de suicídio. 

 

Traga seu material para anotações! 

 

# LOCAL E PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

Edifício Vega Luxury Design Offices, Auditório 

Setor Comercial Norte, Quadra 1, Bloco D 

Asa Norte - Brasília, DF 

 

 

Horários: 

 20 de setembro: das 18h30 às 22h. 
 21 de setembro: das 9h às 18h *. 
 22 de setembro: das 9h às 14h. 

* com intervalo das 13h às 14h 

 

# CERTIFICADOS 

Os participantes que cumprirem pelo menos 75% da carga horária do curso 

receberão certificado no último dia do curso, emitido pelo professor e pela 

associação Voluntários da Amizade, mantenedora do CVV Brasília. 

 

# INSCRIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO 

O valor da inscrição integral é de R$ 350,00.  Estudantes de graduação pagam 

R$ 300,00 e devem providenciar comprovante de matrícula ou carteira de 

estudante atualizada.  

Neste site (Sympla), podem ser usados cartão de débito, crédito, boleto e 

débito. Neste caso, é adicionada a taxa de serviço do Sympla, atualmente de 

10%. Por estes meios, as inscrições integral e de estudante de graduação ficam 

nos valores de R$ 385,00 e R$ 330,00, respectivamente. 



Já o pagamento à vista e sem as taxas de serviço do Sympla poderá ser feito 

por depósito em conta corrente ou transferência bancária para a associação 

Voluntários da Amizade. Para receber os dados bancários, envie um email para 

secretaria.brasilia@cvv.org.br, confirmando que quer se inscrever via 

transferência bancária, e inclua os seguintes dados para a inscrição: 

 Nome completo: 
 Email: 
 Telefone para contato direto: 
 Profissão/Trabalho: 
 Curso (se Estudante): 
 Instituição de Ensino Superior (se aplicável) 
 Como soube do curso?: 

 

 

Caso o participante já tenha pago e deseja cancelar, serão devolvidos os 

seguintes valores a partir de 3 dias úteis do final do evento: 

 Cancelamento até 08/09: o valor integral da inscrição subtraído de 
eventuais taxas envolvidas; 

 Cancelamento de 09/09 a 15/09: 80% do valor da inscrição subtraído de 
eventuais taxas envolvidas; 

 Cancelamento de 16/09 a 19/09: 50% do valor da inscrição subtraído de 
eventuais taxas envolvidas; 

 Cancelamento de 20/09 em diante: não haverá reembolso. 

 

# CONTATOS E DEMAIS INFORMAÇÕES 

Email: secretaria.brasilia@cvv.org.br 

 
 


