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Falar sobre ou perguntar se alguém pensa em 
suicídio é uma forma de encorajar o ato.

O ato de falar, de maneira compreensiva e acolhedora 

sobre o suicídio é uma maneira de enfraquecer o tabu 

sobre o tema. O medo, a tristeza e outros sentimentos 

geralmente associados ao suicídio tendem a diminuir 

em um espaço de escuta sem julgamentos ou 

preconceitos. 

Quem fala em suicídio, na verdade, não faz.

Falar, direta ou indiretamente, sobre ideias ou mesmo 

planos de tentativas de suicídio são sinais de alerta. 

Sofrimento, angústia e embotamento afetivo podem ser 

entendidos como pedidos de ajuda. 

Quando uma pessoa decide se matar, nada por ser 
feito para impedir.

A maioria dos suicídios acontece pela associação entre 

impulsividade e fácil acesso aos meios para cometê-lo. 

Na maior parte das vezes, a pessoa que tenta suicídio 

busca acabar com o sofrimento e não com a vida. Por 

isso, a identificação e outras medidas de prevenção são 

fundamentais. 

Depois de tentar uma vez, a pessoa nunca mais 
tenta suicídio.

A tentativa é um fator altamente preditor do suicídio. 

Falar abertamente sobre esta situação é uma forma de 

aliviar os sentimentos negativos, convertendo-os em 

palavras no lugar de atos. 

Somente pessoas com doenças mentais severas 
cometem suicídio.

Embora o suicídio seja altamente correlacionado com a 

presença de transtornos mentais, pessoas que 

aparentam estar psiquicamente saudáveis também 

podem apresentar ideias suicidas. 

 A Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná é orientada por princípios éticos, 

cristãos e maristas, e temos o compromisso 

de contribuir com a saúde psíquica de 

nossa comunidade. Queremos apoiar você 

neste enfrentamento, com acolhimento e 

escuta, sem julgamentos, preservando as 

pessoas e cuidando delas de forma sigilosa 

e atenciosa.
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2 SERVIÇO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO
(SEAP)

O SEAP é o serviço de inclusão da PUC e tem como 

missão atender e acompanhar todo estudante com 

necessidade especial de aprendizagem, seja de ordem 

física, psíquica, intelectual ou sensorial que interfira em seu 

desempenho acadêmico pleno. O serviço realiza ainda, 

atividades diversas com foco na saúde psíquica e 

aprendizagem dos estudantes! 

3 NÚCLEO DE PRÁTICAS EM PSICOLOGIA (NPP)
O NPP oferece atendimento psicológico por estudantes do último ano de 

graduação do curso de psicologia, com supervisão sistemática de professores 

da PUCR, atendendo a comunidade em geral, funcionários e estudantes.  Pode 

ser acionado em casos de vulnerabilidade física, psicológica ou econômica, 

independente da faixa etária, crença religiosa, etnia ou orientação sexual. 

Funciona das 8 às 12 horas de segunda à sábado e das 14 às 18 horas de 

segunda à sexta feira. O agendamento quando necessário será feito por 

intermédio do SEAP. 

A vida universitária envolve novos desafios e oportunidades! 

Muitas vezes há dificuldade no enfrentamento destes desafios e 

surge a ansiedade e a sensação de que as coisas não vão bem. 

Este é um processo normal que acomete em graus variáveis os 

estudantes e é importante que todos, professores, estudantes e 

funcionários estejam unidos para que este desafio seja vencido 

com o menor grau de sofrimento possível.Nem sempre 

conseguimos sozinhos a energia suficiente para contrapor as 

dificuldades. 

Estas mesmas dificuldades podem fragilizar nossa integridade 

psíquica e nos envolver em pensamentos negativos ou 

embotados. Esta fragilidade pode se voltar contra nós mesmos e 

a culpa pode nos levar a atitudes de autoagressão e ampliar ainda 

mais nosso sofrimento. Tudo isto associado a uma redução do 

desempenho acadêmico e ao afastamento do convívio dos 

colegas.  Às vezes tudo parece interminável, inescapável e 

intolerável. 

A Pastoral da Universidade da PUCPR contribui com a realização da 

Missão da Universidade, articulando e dinamizando o processo 

evangelizador a partir de metodologias diversificadas e adaptadas 

aos diferentes públicos, com foco prioritário nas juventudes. 

Empenha-se no diálogo entre os princípios do evangelho e o 

universo acadêmico, considerando a busca da verdade e da justiça, 

a vivência da solidariedade, o desenvolvimento dos jovens, a 

comunhão eclesial e os valores maristas, tendo em vista a integração 

entre fé, cultura e vida.

O Espaço físico da Pastoral (Container Vermelho) busca ser um local 

de encontro das diversidades da comunidade acadêmica, acolhida, 

escuta, descanso e do exercício da empatia e da ternura.

Os programas de pastoral Espiritualidade, Identidade & Liderança, 

Voluntariado, constituem uma opção na universidade, através de 

projetos, tais como: Missão Universitária, Retiros, Formações, Trilhas 

ecológicas, Desenvolvimento de Líderes, Fóruns, Coral, Oficina de 

Oração, Trote Solidário, Missas, Programa de Rádio.

Os exercícios favorecem o relaxamento físico e 

mental, melhorias na qualidade do sono, 

atenção e foco, bem como aumento da 

consciência corporal, transcendental, sensorial 

e emocional. Indicado nos tratamentos da 

depressão, síndrome do pânico e ansiedade. 

Está aberto a toda comunidade PUCLON 

mediante inscrição no Ambulatório de 

Enfermagem.

O Ambulatório pode ser o primeiro local para seu 

acolhimento! Oferece o primeiro atendimento a 

urgências e emergências, sejam físicas ou 

emocionais, assim como avaliação de enfermagem e 

auriculoterpia. Quando necessário, as enfermeiras 

encaminharão para o SEAP.

POSTO DE ENFERMAGEM

SERVIÇOS E OFICINAS
PUCPR CAMPUS LONDRINA

PASTORAL
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43. 3372-6019

Pav. Térreo, atrás do Projeto Comunitário

43. 3372-6077

atendimentoseap@pucpr.br

2º Andar ao lado da direção

NEAP - às segundas feiras, das 12 às 13 horas 

43. 3372-6060

npp.londrina@pucpr.br

43. 3372-6027 / 6034

marcos.tonassi@pucpr.br

s.souza3@pucpr.br

Dê o primeiro passo ou ajude seu amigo chegar até nós. 


