
Informação Salva: 

Python ajudando a 
entender um problema 
silencioso de saúde pública 
no Brasil e no mundo



whoami
Estou desenvolvedor de software, estou músico, 
estou filho, estou inquieto, estou falante, estou 
nervoso, estou ator, estou imitador barato, estou 
piadista de quinta categoria, estou manézinho...



Porque precisamos falar de 
um assunto tão doloroso ?



https://github.com/marceloandriolli/informacao-s
alva/blob/master/informacao_salva.ipynb

https://github.com/marceloandriolli/informacao-salva/blob/master/informacao_salva.ipynb
https://github.com/marceloandriolli/informacao-salva/blob/master/informacao_salva.ipynb


Cerca de  90% dos casos 

de suicído são

 PREVINIDOS pois 
são associados a 
psicopatologias como: 
depressão, transtorno 
bipolar, ansiedade  e 
síndrome do pânicio…



Suicídio 
           ainda é 

tabu !



Johann Wolfgang 
von Goethe

Os sofrimentos 
do jovem 

Werther(1774)



Graham Moore 

“Quando eu tinha 16 anos, tentei me matar porque eu me 
sentia esquisito e me sentia diferente e sentia que eu não 
pertencia a lugar algum. E agora que eu estou aqui, eu 
gostaria de dedicar esse momento para os jovens que 
estão por aí se sentindo estranhos, ou diferentes ou que 
não se encaixam em lugar algum. Sim, vocês se encaixam! 
Eu prometo que sim. Permaneçam esquisitos, 
permaneçam diferentes. E quando chegar a sua vez de 
estar aqui nesse palco, por favor passe a mesma 
mensagem para a próxima pessoa que vier depois de 
você”.

Oscar 2015

Melhor roteiro 
adaptado - Jogo 
da Imitação



Dana Penny

Dedicou o prêmio ao seu filho. Aos 16 
anos ele cometeu suicídio. Oscar 2015

Documentário de curta 
metragem - Crisis 
Hotline: Veterans Press 1



Ricardo Boechat

"eu simplesmente sofri um colapso, um 
apagão no estúdio", e "nenhum texto 
era compreensível".





Diante de uma pessoa sob risco de 
suicídio, o que NÃO se deve fazer?



Opinar:

“Você quer chamar a 
atenção”.

“Te falta Deus”.

“Isso é falta de vergonha 
na cara”.

Condenar/Julgar

“Isso é convardia”.

É loucura”.

“É fraqueza”.

Banalizar

“É por isso que quer 
morrer?”.

“Já passei por cosa piores 
e não me matei”.



Dar sermão

“Tantas pessoas com 
problemas maiores que o 
seu, siga em frente”.

Frases de insentivo

“Levanta cabeça, deixa 
disso”.

“Pensa positivo”.

“A vída é boa”.



CVV
188



Obrigado!


