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Ouvir não somente o que foi dito, mas principalmente o 
que não é dito, nem precisa ser verbalizado. Precisamos 
ser excelentes leitores da linguagem corporal. Ouvir é 
criar um clima em que as pessoas livremente podem 
partilhar o sentido de seus dias: seus medos, esperanças, 
dores, desapontamentos e alegrias. Não podemos 
esquecer que nesse momento a pessoa (que tentou o 
suicídio) se transformou num “radar” de alta sensibilidade.  

Leo Pessini 
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RESUMO 

A questão da morte de si mesmo é um assunto tratado desde a antiguidade até 

a sociedade moderna, passando por momentos históricos e culturais. 

Considera-se aqui a tentativa de autoextermínio e suicídio e os fatores que 

influenciam o ato, bem como as pessoas envolvidas e como estas são afetadas 

pelo ato suicida. Essa pesquisa busca questionar se a psicologia pode intervir 

em assistência aos pacientes vítimas de si mesmo numa tentativa contra a 

própria vida e aos familiares, visando à prevenção de novas tentativas pelo 

mesmo indivíduo e outros suicídios por parte dos que ficam. A relevância do 

tema se explica pela importância do mesmo no processo de desenvolvimento 

da vida e de expressão para a formação do psicólogo como profissional que 

trata dos diversos fatores geradores de angústia no ser humano, que envolvem 

vida e situações geradoras de morte. Essa pesquisa tem como objetivo trazer 

definições que possam auxiliar no conceito e na abordagem e aprofundamento 

do tema em questão para que se discutam as práticas e o papel do psicólogo 

no entendimento e escuta do paciente vítima de si mesmo ao recorrer à 

tentativa de suicídio como forma de ficar livre do sofrimento que se torna 

insuportável. A metodologia utilizada para a realização do estudo consistiu em 

uma revisão de literatura sobre o tema, na qual autores diversos apresentavam 

suas opiniões em trabalhos referentes à tentativa de suicídio, suicídio, 

comportamento suicida e família como sobrevivente ao ato, bem como a 

participação ativa da Psicologia no fenômeno. Posteriormente foi feito um 

levantamento de dados epidemiológicos na cidade de Arcos nas instituições de 

saúde (FUMUSA, CAPS, CREAS, PSF) e na Polícia Militar sobre a tentativa de 

autoextermínio e suicídio consumado e de como essas instituições trabalham 

para dar assistência aos indivíduos vítimas de si mesmo. A pesquisa realizada 

sobre o tema demonstrou que é possível a intervenção psicológica aos 

pacientes e familiares e que apesar de falar em comportamento suicida e plano 

suicida, não se pode dizer de um plano de morte, pois o suicídio ou desejo de 

morrer por esse ato, não significa a procura da morte, mas antes o encontro de 

uma vida diferente e uma saída para o sofrimento. 

 

 

PALAVRAS CHAVE: Tentativa de autoextermínio; Suicídio; Psicologia. 
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ABSTRACT 

 

The question of the inner death is a matter debated since ancient times to our 

days, traveling through historical cultural events. Considering self-extermination 

and suicide and the outside factors that may influence the act, as well as those 

involved and how they are affected by the suicidal act. This research seeks to 

question if psychology can be of assistance to self-affected victims in an 

attempted suicide and to their relatives foreseen new suicidal attempts from the 

patient and those related to them. The relevance of this research is explained 

by the importance of the individual in the process of life and expression 

development of the psychologist as a professional that cares of the many facts 

that generates anguish in the human being that evolves life and death 

threatening situations.  This research aims to bring up definitions that may help 

the conception and deeper approach of the theme in a way to discuss the 

participation and practices hearing and understanding the self-afflicted patient 

that attempted suicide as a way to get rid of suffering. The methodology used in 

this study consists in a review of the literature about the theme in which many 

authors presented their works and opinions refering to suicidal attempts, 

suicide, suicidal behavior and family as the act survival as well as the 

psychology participation in this phenom. Latter, a collection of epidemiological 

data in the Arcos Health Institute (FUMUSA, CAPS, CREAS, PSF) and the 

State Police about suicidal attempts and suicide that leaded to death and how 

those institutions work in a way to assist those individuals victims of 

themselves. The research showed that a psycologic intervention is possible to 

both patients and their families and besides speaking about suicidal behavior 

and suicidal plan, not been able to support a death plan, for the suicide or death 

wish by this act , doesn't mean the search for death, but finding a different life 

and an exit for their suffering. 

Keywords: Attempt to self-extermination; Suicide; Psychology 
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INTRODUÇÃO 

Partindo do pressuposto de que a morte é inerente ao ser humano, de 

que todos morrerão um dia, e que o outro também morrerá, espera-se que a 

morte chegue para o indivíduo em forma de perda da saúde, por velhice 

natural. Poucas vezes se aguarda que isso aconteça por acidente, homicídio 

ou suicídio. 

A presente monografia apresenta um histórico sobre a morte, mas o foco 

principal não é “mortes”, mas uma morte, o suicídio ou tentativa de auto 

extermínio, bem como os fatores que levam o indivíduo a tomarem essa 

decisão e como a Psicologia pode atuar de forma a dar apoio ao paciente e 

familiares nesse contexto de representação de morte e autoagressão. 

 Pretende-se, a partir do tema proposto, um estudo sobre tentativa de 

autoextermínio e suicídio: possibilidades de intervenção psicológica; buscar 

subsídios e investigar a pergunta problema: se a psicologia pode contribuir com 

sua atuação numa situação de tentativa de autoextermínio visando à 

prevenção da execução do ato? 

Justifica-se a escolha do tema pela relevância e importância do tema 

para a Psicologia que trabalha com a subjetividade e com a vida enquanto 

forma de lidar com os conflitos da melhor maneira, e numa situação de 

tentativa de autoextermínio a própria pessoa buscar formas de ressignificação 

da vida e das possibilidades; por outro lado ressalta a experiência da 

pesquisadora com pessoas que tentaram e tentam contra a própria vida, 

famílias de suicidas e indivíduos que apresentam comportamento suicida e 

também pelo impacto que esse fenômeno causa na sociedade, no seio familiar, 

pelo desejo de ser útil na vida da pessoa que possa tentar o extermínio, e 

ainda, considerando como tema relevante no processo da vida e para a 

formação e práxis do psicólogo, pois este trata diretamente com diversos 

fatores geradores de angústia no ser humano, que envolvem vida e situações 

de morte.  
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A escolha do tema justificou-se pela relevância do tema na Psicologia  

visando sempre aprimorar o conhecimento para atuar  no âmbito da saúde 

pública, pois a psicologia só pode intervir com efetividade  a partir do momento 

em que possui qualificação para entender o fenômeno e condições de 

identificar fatores que levam ao risco de suicídio na família, utilizando-se dos 

instrumentos práticos e teóricos para esse fim. 

  A experiência da pesquisadora com familiares de pessoas que se 

suicidaram e indivíduos que tentam contra a própria vida e com pessoas que 

apresentam comportamento suicida também foi relevante para a produção 

dessa monografia, assim como pelo impacto que esse fenômeno causa na 

sociedade, no seio familiar, e ainda considerando como tema relevante no 

processo da vida e para a formação e práxis do psicólogo, pois este trata 

diretamente com diversos fatores geradores de angústia no ser humano, que 

envolvem vida e situações de morte.  

O objetivo específico é investigar qual a contribuição do psicólogo numa 

situação de autoextermínio a fim de proporcionar prevenção da execução da 

consumação do ato, por meio da escuta e reconhecimento dos atos suicidas. 

Os objetivos gerais são pesquisar através de autores que abordam o 

tema tentativa de autoextermínio, suicídio e morte num contexto histórico; 

levantar uma discussão sobre a contribuição da Psicologia em situação de 

tentativa de suicídio ao paciente e familiares compilar dados sobre a incidência 

de tentativa de autoextermínio na cidade de Arcos- Minas Gerais. 

Quanto aos fins, considera-se esta pesquisa como descritiva e 

exploratória. Descritiva, porque foram levantadas teorias, opiniões, atitudes, 

percepções, e expectativas relacionadas à temática investigada. (VERGARA, 

2000); exploratória por causa número de informações coletadas. Quanto à 

abordagem foi utilizada a pesquisa qualitativa e quantitativa. (OLIVEIRA, 2010, 

p. 55).  

O primeiro capítulo aborda os significados da morte, do suicídio e 

tentativa de autoextermínio dentro de um contexto sócio histórico, pois sendo o 

suicídio considerado um fenômeno humano e universal, deve ser investigado, 
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estudado e compreendido, possibilitando o entendimento da intercessão de 

fenômenos psicológicos, sociais, biológicos e ambientais, dentro de um 

contexto sócio histórico e cultural.  

O segundo capítulo apresenta a questão da contribuição da Psicologia 

no fenômeno, apresentando meios de intervenção, apontando que as tentativas 

de autoextermínio vêm carregadas de significados para a pessoa que tenta 

morrer, e que os eventos cotidianos vão influenciar cada individuo de uma 

forma particular, pois o ser humano é singular em suas particularidades bem 

como a questão da exposição do autoextermínio nas redes sociais.  

O terceiro capítulo traz um levantamento de dados sobre tentativa de 

suicídio e autoextermínio colhidos na FUMUSA (Fundação Municipal de Saúde 

de Arcos) e na Polícia Militar; assim como pesquisa nos serviços de 

atendimento de saúde de Arcos, ou seja, CREAS (Centro Especializado de 

Assistência Social); CRAS (Centro de Referência de Assistência Social); CAPS 

(Centro de Atenção Psicossocial) e PSF (Programa Saúde da Família) com o 

objetivo de compreender como se dá a dinâmica de assistência aos pacientes 

e familiares envolvidos no fenômeno na referida cidade, bem como a 

possibilidade de um trabalho Inter profissional.  

Infere-se que o psicólogo pode contribuir sim na sua prática diária, seja 

na clínica, no hospital, em terapia individual ou em grupo numa situação de 

autoextermínio, proporcionando prevenção da execução da consumação do ato 

por meio da escuta e reconhecimento dos atos e comportamentos suicidas, 

como sinais de alerta. Quem tenta contra a própria vida pode ser auxiliado pela 

psicologia, bem como seus familiares para que sejam evitados outra tentativa 

ou ato suicida que logre sucesso, para que ressignifique sua vivência. 

Infere-se do fenômeno que as pessoas que tentaram o suicídio ou 

tiveram “sucesso” no ato buscavam a morte de si, não como o “fim” de suas 

vidas, mas no auge do sofrimento extremo, quando não mais podiam suportar 

o conflito interno utilizaram a última alternativa, a mais trágica, a possibilidade 

de encontrar a saída por uma via extrema: a morte.  
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1 O SUICÍDIO - SOBRE A MORTE E O MORRER 

 

Falar de morte em qualquer de seus aspectos não é tarefa fácil, 

sobretudo numa sociedade que valoriza a vida, a juventude, a saúde, 

preferindo não tocar no assunto e se possível fora, escolher que esta fique bem 

longe da vida, por esse motivo, apresentar a morte que acontece pelas mãos 

da própria pessoa se torna mais intrigante ainda. 

Kovács (1992) reitera que o local do moribundo antes era o próprio lar, 

tendo os parentes como companhia, depois o hospital passa a ser o espaço 

onde as pessoas morrem às vezes sozinhas, dificulta-se o acesso aos entes 

queridos, com o objetivo de manter a “ordem” no hospital e a preservação do 

silêncio, não atrapalhar o serviço dos médicos e tornar imperceptível a 

presença da morte; impedindo a presença dos parentes evitam-se os choros, 

lamentos ou questionamentos no recinto hospitalar.    

Pessini (2007) afirma que por um longo período a morte seguiu um ritual 

onde a pessoa antes de morrer realizava ações que reunia a família em torno 

de si, fazia recomendações, despedidas, morria ali, junto aos seus e não 

solitariamente como acontece hoje, longe de seus entes queridos, muitas 

vezes num leito de hospital, dentro de uma UTI.  

Partindo desses pressupostos, pontua-se a morte invertida como sendo 

a que se esconde. A morte já não é mais pública, mas é considerada 

vergonhosa, escancarando o fracasso da humanidade. Existe uma diminuição 

da manifestação do luto, pois a sociedade capitalista condena a expressão da 

dor, bem como a vivência do luto, esta mesma sociedade centrada que é nos 

interesses individualistas, na produção da beleza e promoção da saúde, não 

consegue enfrentar, nem ao menos olhar, os sinais de morte. (KOVÁCS, 2010)  

Os rituais de morte nos dias atuais exigem o ocultamento do cadáver e 

disfarce da morte, como se esta estivesse longe dos eventos cotidianos. As 

crianças são afastadas de seu cenário e escutam histórias de como a pessoa 

se foi de forma a pensar que a morte não ocorre e que a pessoa pode voltar ou 

está em um lugar privilegiado; “esta supressão do processo de luto traz sérias 
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consequências do ponto de vista psicopatológico. Muitas doenças podem estar 

relacionadas com um processo de luto mal elaborado” (KOVÁCS, 2010, p. 155) 

A morte no século XX já não é considerada um fenômeno natural, e sim 

imperícia, impotência, uma tentativa fracassada de preservar a vida, por isso 

deve ser ocultada, a morte mostrando sua presença escancara a derrota da 

medicalização, pois o triunfo da mesma está em “manter a doença e a morte na 

ignorância e no silêncio”. (KOVÁCS, 1992, p. 38) 

Kovács (1992) apresenta uma inovação do mundo ocidental que já 

ocorre nos Estados Unidos, são as “Funeral Homes” processo de preparação e 

embelezamento, para se criar a ilusão de que a pessoa não morreu. A 

sociedade vigente insiste no caráter acidental da morte, trazendo sempre uma 

desculpa junto ao fenômeno: doenças, velhice adiantada, infecções, acidentes.  

Na verdade a sociedade não sabe o que fazer de seus mortos; após o 

primeiro susto, os choros e lamentos (ou não), a preocupação é sobre quanto 

ficará o funeral, quem vai cuidar daquele corpo sem vida, preço de terreno no 

cemitério, como ficarão os problemas que estavam pendentes, que horas será 

o enterro.   E até na hora da morte a desigualdade prevalece, pois os preços 

dos caixões e terrenos variam conforme a condição financeira da família do 

morto. (KOVÁCS, 1992, p. 40) 

A concepção acerca da morte muda o “lugar do cadáver da cerimônia 

pública, com visitação de parentes, amigos, adultos e crianças, para um lugar 

mais reservado, longe dos olhos da multidão” (PESSINI, 2007, p.18). 

A morte é considerada como assunto polêmico desde o inicio da 

humanidade, fenômeno que gera reações de pânico, estranhamento e fascínio. 

Em todas as famílias, classes sociais ou raças já se perderam alguém para a 

morte seja esta por acidente trágico, alguma doença, homicídio ou suicídio. 

(PESSINI, 2007). 

A morte está longe de ser um assunto novo ou isolado da sociedade ou 

da vivência do ser humano, ao contrário, a morte rodeia todos os lares, de 

todas as classes sociais, em todas as culturas e tempos históricos, não 
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obstante, em geral não é algo tratado como natural. Se alguém adoece, não se 

fala em morte, mas em cura e tenta-se de formas variadas incutir na mente do 

doente que não vai morrer e que precisa “acreditar” nisso.   

O desenvolvimento da indústria farmacêutica e o avanço da medicina 

modificam a representação da morte associando a ela a temática do 

sofrimento, da agonia, etc. Declara ainda que o mais importante agora não é 

mais o momento da morte que define as coisas, mas sim o modo como a 

pessoa viveu, a pessoa se alimentou bem, fez exercícios físicos, viveu com 

tranquilidade, sem muitos conflitos, e então fala-se que a morte chegou por 

doença ou AVC (Acidente Vascular Cerebral) deve-se ao fato da vida 

desregrada que o indivíduo viveu e não por ser um fato real ou por falha da 

medicina. 

 Passa-se então para o tempo em que o cerimonial da morte era ritos 

aceitos e cumpridos sem caráter chamativos e sem gestos de emoção 

excessivos para um sentido novo do que é morte atrelando a palavra à 

separação, saudade, lembrança e gerando inconformismo, tornando aquele 

corpo morto motivo de choque de pesar, de sentimento de perda. (PESSINI, 

2007) 

Parece-nos que o contexto social e cultural desempenha papel essencial 

para a aceitação de uma possível perda, pois ele interfere direta e 

indiretamente em nosso comportamento; se é um momento aceito por todos, 

se devem todos chorar seu morto e se lamentar, se vai servir para reflexão, se 

a pessoa que tenta o suicídio tem esse “direito”, ou se é considerada “doente”; 

essas são questões que influenciam o comportamento diante da morte e do 

morrer.  

Sérvio e Cavalcante (2015) concordam que a família, como primeiro 

espaço social na formação e desenvolvimento humano, quando funcional, 

equivale a um suporte fundamental para o sujeito, ou seja, as relações 

familiares harmoniosas representam uma potência contra o suicídio. Todavia, 

contextos familiares conflituosos e instáveis ampliam a vulnerabilidade e os 
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desejos de dar cabo à vida quando a pessoa apresenta comportamento 

suicida.  

Apesar das declarações sobre a importância da família funcional em 

equilíbrio para suporte para evitar o suicídio ou o contrário como fator de 

vulnerabilidade, penso que somente o contexto familiar não pode ser 

considerado fatores que influenciam ou diminuem a possibilidade de 

autoagressão, já que entendemos o fenômeno como multicausal.    

Os vínculos sociais e os aspectos psicológicos engendrados a partir das 

redes de sociabilidade desenvolvidas pelos indivíduos e seus grupos, ao longo 

da vida, exercem influência significativa na maneira como as pessoas 

enfrentam a questão da morte, seja no processo de envelhecimento ou 

doenças terminais; assim como o comportamento suicida, também pode ser 

considerado o resultado de uma construção que o indivíduo faz durante sua 

existência, envolvendo vivências do passado que se ligam ao presente e 

influenciam nas perspectivas futuras. (SÉRVIO; CAVALCANTE, 2015) 

A morte apresenta algumas características como o completa e definitivo 

funcionamento das funções vitais de um organismo vivo, desaparecimento da 

organização funcional e interrupção progressiva das unidades celulares.  A 

morte clínica atestada pelos médicos é definida como um processo no qual 

todos os sinais de vida estão suspensos; a morte total ocorre quando se inicia 

a destruição das células de órgãos como o cérebro e olhos. (KOVÁCS, 2008) 

Do ponto de vista psicológico “existem várias mortes, nas suas variadas 

representações, mas podemos agir como se ela não existisse”. (KOVÁCS, 

2008, p.10,11). 

Mas a consciência da morte não é algo inato, mas é construído no 

processo da construção de uma consciência que compreende o real, por não 

ser compreendida, a morte passa a ser um fator surpresa, “esta gera 

ansiedade e esta ansiedade se reflete muitas vezes no primeiro contato com o 

cadáver.” (PESSINI, 2008, p.20)      
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 Bueno (2003) testifica que a morte não deixa de ser uma ocasião triste, 

mesmo quando a pessoa que morre já é velha, ou está doente. Talvez a família 

respire aliviada por não estar mais testemunhando, vivendo e convivendo com 

o sofrimento do doente, ou a demência do idoso, mas logo que vem à 

consciência que esta pessoa jamais vai ser vista outra vez, a pessoa que 

morreu não vai mais se transformar, nem conversar, dar risadas, fazer planos 

ou cozinhar, não vai mais envelhecer; mas vai seguir por um caminho que 

desconhecemos; a partir daí surge uma repulsa pela ideia de morte que é da 

certeza de separação.  

A morte é uma realidade que acompanha o ser humano, como processo 

inerente ao viver; que se apresenta como algo cheio de mistérios e incertezas. 

Não apenas a morte como fim da vida, mas como aspecto de perdas ao longo 

do desenvolvimento humano.    

Kovács (2008) afirma que a representação da morte faz parte da vida do 

ser humano, ao logo da vida humana desde a mais tenra idade. A primeira 

experiência de perda, relacionada à morte é a ausência que a criança sente da 

mãe, sentindo que esta não pode estar em todos os lugares, ou seja, não 

responde aos seus rogos todo momento que a deseja. 

A partir desse sentimento de desamparo, a criança sente-se 

abandonada e só, efetivamente não é capaz de sobreviver sem a mãe. Estes 

momentos não são para sempre, podem até ser longos, mas logo alguém 

aparece. “Esta primeira impressão fica carimbada e marca uma das 

representações mais fortes de todos os tempos que é a morte como ausência, 

perda, separação, e consequente vivência de aniquilação e desamparo.” 

(KOVÁCS, 2008, p. 3)  

 Kovács (2008) continua apresentando momentos de simbolismo da 

morte, experiência as mortes efetivas que a circundam, tentando assimilar o 

que acontece. Acredita-se que a criança não tenha conhecimento sobre a 

morte, mas passam por diversas experiências de morte, como a morte de um 

animal de estimação; percebem que não se mexem, que estão “diferentes” do 
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que eram quando estavam vivos, além disso, podem morrer avós, pais, irmãos, 

amigos e nos noticiários e novelas da TV.   

 Não é fácil para a criança definir vida e morte, pois na sua compreensão 

a morte é não movimento, o fim de algumas funções vitais como alimentação, 

respiração; mas na sua percepção a morte é reversível. (KOVÁCS, 2008) 

 A criança vive num mundo de imagens dinâmicas, coisas que se 

movimentam e respondem ao chamado, atendem seus rogos, choro, 

alimentando-a, brincando com ela, fazendo-lhe carinho. Ela não tem noção de 

que esta vida possa desaparecer de seu campo de visão para sempre, muito 

menos que isso pode acontecer com ela. 

 Aos poucos ela vai reconhecendo que há uma coisa chamada morte, 

que esta coisa leva as pessoas para sempre, e com custo, passa a refletir que 

a morte não leva apenas algumas, mas todas as pessoas, isso não ocorre com 

a criança ainda pequena, mas entre o nono ou décimo ano de vida. (BECKER, 

2013, p. 33)  

 A adolescência para a autora é definida como um momento de 

descoberta de amor e desta forma uma das representações de morte está 

interligada ao seu caráter de sedução, presente nas figuras de sereias e botos. 

Já a fase adulta pode ser um período de transição que se inicia com o fim da 

adolescência e termina com o inicio da velhice, sem, contudo ter um limite 

estabelecido efetivamente.  

 A velhice é a fase do desenvolvimento humano que mais sofre com 

estigmas e atributos negativos, justifica a afirmação nas muitas perdas sofridas 

tanto corporais, como financeiras, baixa produtividade, e às vezes separação 

da família, fato que pode ser inevitável. (BECKER, 2013) 

 A morte como limite ajuda a crescer, mas esta mesma morte vivida 

como limite também é dor, perda da função, enfraquecimento da carne, 

diminuição do afeto, solidão, tristeza, separação, “uma das imagens da morte é 

a da velhice, representada por uma velha encarquilhada, magra, ossuda, sem 
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dentes, feia e fedida. É uma visão que causa repulsa e terror”.  (KOVÁCS, 

2008, p. 9) 

 A morte chamada de agonia das pessoas idosas, cujo ambiente que 

aumenta esse processo é o asilo. Os idosos em instituição de longa 

permanência são obrigados a viver sob normas rígidas, perdem a autonomia e 

a identidade, começam a “burlar” algumas leis, “esquecem-se” de algumas 

recomendações, fingem que tomam os medicamentos, alimentam-se do que 

têm conhecimento de ser restrito à sua saúde, tomam correntes de ar, pingos 

de chuva, ficam descalços, tentam fazer coisas que já não conseguem como 

pegar peso, correr, pular, além de apresentar um desleixo com o próprio corpo. 

(KOVÁCS, 1992) 

 Ainda nos deparamos com muitos questionamentos sobre a morte, 

várias indagações sem resposta, publicações sobre o processo de morrer, 

métodos avançados na Medicina e indústria da beleza para tentar retardar esse 

fenômeno, formas que as pessoas procuram para retardar esse momento; 

todas essas questões são acessíveis, mas pouco se sabe ou se discute sobre 

o que acontece logo após o óbito. (TIMERMAN, 2010) 

A morte ainda parece ser um tabu para várias pessoas, que preferem 

não falar no assunto, para outros faz parte do cotidiano, ainda assim, é algo 

que aparece estampado nos plantões jornalísticos de maior alcance, tornando-

se quase impossível ignorá-lo. (PESSINI, 2007) 

Todavia, mesmo sendo a morte uma realidade que permeia a vida, 

assusta e traz à tona a reflexão a finitude do ser humano, mas ainda assim 

continua um mistério entender como uma pessoa prefere tentar contra sua vida 

ou deseja morrer, acabando por consumar o ato da forma que achar mais 

viável e eficiente a fim de que a morte de si acabe por solucionar seus 

problemas mais latentes e insuportáveis.  

1.1 O Suicídio- extermínio de si mesmo  

 A morte que tratamos nesse trabalho não é qualquer morte, mas esta 

que o individuo busca com suas próprias, ou consuma o ato de matar-se; 
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partindo dessa perspectiva, uma questão filosófica realmente séria para se 

tentar responder é o suicídio “aqui, pelo contrário, trata-se, da relação entre 

pensamento individual e o suicídio. Um gesto desses se prepara no silêncio do 

coração, da mesma maneira que uma grande obra.” (CAMUS, 2010, p. 19,20)  

Netto (2013) apresenta a questão do suicídio como visto historicamente, 

desde os antigos, quando não se falava de forma pejorativa à morte voluntária.  

Na antiguidade greco-romana  

O suicídio era um ato clandestino, patológico, solitário, e só 
seria avalizado com o consentimento da sociedade. Não havia 
o poder da decisão pessoal, era uma transgressão. Os suicidas 
não tinham direito a uma sepultura regular e suas mãos eram 
enterradas separadamente. A mão era considerada assassina 
e a sua separação destinava-se a evitar que cometesse outros 
atos proibidos.  (KOVÁCS, 2008, p. 175)  

  A proibição dos atos funerários tinha um simbolismo para a sociedade, 

era como um alerta para desencorajar outros atos de autoagressão, tentativas 

de suicídio e autoextermínio, e também para evitar que os cidadãos fossem 

contagiados pelo suicida, já que se considera um ato patológico.   

A morte de si apresentada por Agostinho de Hipona a partir do século V 

tem conotação pecaminosa, era um ato contra Deus e a Igreja; a partir da 

Idade Média passa a ser considerada como crime por roubar os direitos da 

Coroa, a penalidade para o ato vinha sobre os sobreviventes como forma de 

evitar tal ato (de outros). No final Idade Média, o poder médico começa a 

ocupar lugar privilegiado no controle da vida e da sociedade, sendo estes os 

que determinam e definem a negatividade da morte voluntária, tirando a ideia 

de pecado de fundo religiosa para patologia, qualificando o ato como loucura. 

(NETTO, 2013) 

Como assunto de relevância ou mesmo de espanto, encontra-se o 

fenômeno suicídio retratado em obras de arte quebrando tabus ou aumentando 

o horror pelo ato. Depende do ponto de vista de quem vê, interpreta ou imagina 

o autoextermínio.   
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O suicídio na arte pode ser a representação de um fato histórico ocorrido 

na sociedade, uma obra puramente literária, ou mesmo algo da fantasia, 

lendário ou mesmo uma crítica aos costumes da sociedade, o tema aparece ao 

longo de toda história da arte, de 1400 a 2010 (FONSECA, 2013). 

 Da arte, como o próprio nome já diz espera-se retirar o belo, a 

apresentação de algo que enche os olhos e oferece subsídios para que a 

fantasia e o pensamento corram soltos entre lindas paisagens pinceladas a alto 

e baixo relevo, demonstrando a sensibilidade do pintor ao utilizar as cores e 

deixar transparecer na tela as possibilidades de interpretação das diversas 

nuances. 

 

Figura 1: John Canavesio (1450-1500) The Suicide of Judas,1492 Afresco, Chapel of Notre 

Dame des Fontaine, França. (FONSECA, 2013) 
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Figura 2: Jacques-Louis David (1748-1825) The Dead of Sócrates, 1787. Metropolitan Museum 

of Art, New York. (FONSECA, 2013) 

 

Figura 3: Edouard Manet (1832-1883) Le Suicide, 1877-1881. Fundation E.G. Bührle, 

Zurique. (FONSECA, 2013)  
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Figura 4: Autorretrato (VINCENT VAN GOGH) com orelha cortada. 

Automutilação que ocorreu cerca de 1 ano e meio antes do suicídio, em julho de 1890 

Camus (2010) declara que olhar uma obra de arte e acreditar que possa 

ser considerada diante do absurdo seria um erro. A obra de arte em si mesma 

é um fenômeno absurdo e cabe a quem a observa apenas a descrição dos 

traços.  

No caso das telas que representam a morte por suicídio, devem-se 

considerar os temas comuns entre o criador, o artista e o observador para que 

se possa encontrar na tela todas as contradições do pensamento subordinado 

no absurdo. “O artista compromete-se com sua obra e se transforma dentro 

dela” (CAMUS, 2010, p. 100) 

A tela que representa o suicídio de Judas dá a ideia de libertação de 

uma culpa que corroía seu intimo, a morte de Sócrates reflete ao significado de 

suicídio assistido, entregou-se por uma causa, e traz ao debate se foi 

realmente um suicídio, já que não se matou por si mesmo, mas foi levado a 

isso, precisava fazer uma escolha, entre a vida sem os debates e a morte para 

que se calasse; de toda forma seria um “calar para sempre”; escolheu pois a 

morte de si, para que não se visse como covarde quando precisasse falar e 

tivesse que calar; o desejo de ficar livre de algo que estava dentro de si. 
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A tela 3 não explica como e nem o porque aconteceu o suicídio, mas 

infere-se da tela que o sujeito tinha uma razão muito forte para se matar por 

tiro, tirando todas as possibilidades de ser socorrido. O Autorretrato de Van 

Gogh representado na tela 4 demonstra que o artista já apresentava 

comportamento suicida e demonstração de que alguma coisa não ia bem na 

sua vida; mesmo porque se representa sua própria automutilação estava 

dizendo de algo, dando uma alerta para alguém, para a sociedade ou mesmo 

indícios de que precisava de algo mais que reconhecimento e dinheiro.     

Quando a tela mostra uma realidade como o suicídio, as cores da morte 

pela própria mão ou ação da pessoa como uma representação do desejo acima 

do anseio pela vida, pelo belo e por todas as coisas que a vida oferece, os 

olhos podem estranhar a aparência do que se revelam, os sentimentos se 

embaraçam ao tentar entender o que realmente se quis mostrar.  

No entanto é preciso ir além do que se vê, além da fantasia e aparência 

para que se perceba o que a morte e sua representação tem tudo a ver com a 

vida e a subjetividade representada nas cores da tela, e que essa característica 

não é apenas do artista, mas de todos os que a obra têm acesso, pois cada 

indivíduo em sua particularidade vai decifrar e organizar os pensamentos sobre 

a pintura da forma que lhe for melhor.   

Já no século XIX a morte romântica continha a ideia de ruptura 

insuportável, esse período é marcado por grandes explosões sentimentais, a 

tristeza e a dor são representadas em versos e prosas. Morrer de amor era em 

sentido literal uma morte de si vinculada à perda do ente amado, se o outro 

morre, morro também, Romeu e Julieta de William Shakespeare1 é o grande 

marco desse episódio de morte e morrer, eles são os protagonistas do amor, 

da separação e da morte, tornando o assunto um argumento também de 

óperas dramáticas.  

                                                           
1Romeu e Julieta (no original em inglês Romeo and Juliet). Tragédia escrita 
entre 1591 e 1595 (SHAKESPEARE, 2011) Tradução: FARIA, B. V.- versão  

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9dia_shakespeariana
https://pt.wikipedia.org/wiki/1591
https://pt.wikipedia.org/wiki/1595
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Na modernidade, a história do suicídio por amor, baseado na história de 

Shakespeare se repete: um casal2 de adolescentes que ao se deparar com 

resposta negativa dos pais quanto ao namoro fizeram um pacto de morte e 

deram um desfecho trágico à história conturbada de amor proibido. Suicidaram-

se, jogando-se de mãos dadas na frente de um trem em movimento. Ela, C.D., 

tinha 15 anos e ele, M.K., de 18.  

O assunto em pauta pede a reflexão de como esse ato acontece e como 

lidamos com ele, a maneira como precisamos enfrentar a situação e confrontar 

tanto a pessoa vítima de si mesma na tentativa de autoextermínio quanto à 

família desses e de outros que morreram por suicídio.   

Numa sociedade onde se busca a manutenção da vida, procura-se 

manter as pessoas vivas e joviais e isso a altos custos; a tentativa de suicídio 

ou a morte de si mesmo vem na contramão da ciência, do bom senso e da 

religião.   

BADESSIN (2012), no entanto é contrário ponto de vista religioso em 

questão do suicídio, o autor segue na contramão da religião afirmando que não 

nega que o suicídio é contrário ao amor do Deus vivo e que a Igreja leva em 

consideração a vontade de Deus manifestada em Jesus: “Eu vim para que 

tenham vida”. No entanto a psicologia e a psiquiatria ensinam que ninguém 

conscientemente vai tirar a própria vida.  

A morte por suicídio não é uma questão que interessa somente à 

ciência, mas aos diversos saberes da saúde e outros segmentos que fazem 

parte da manutenção da vida, seja esta física, emocional ou espiritual.  

A palavra suicídio não tem muitas conotações, mas é utilizada para toda 

forma de morte de si pela pobreza terminológica, não se levando em 

consideração se foi um ato intencional, meios utilizados, motivação, aspectos 

sociais que permeiam a tentativa e a consumação do ato em si. (NETTO, 2013) 

                                                           
2http://noticias.r7.com/hora-7/fotos/casal-apaixonado-de-adolescentes-faz-pacto-de-
morte-e-se-joga-na-frente-de-trem-20082014#!/foto/1 
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Cavalcante e Sérvio (2015) afirmam que o suicídio é um fenômeno 

humano e universal, sendo investigado por diversas áreas do conhecimento 

científico e que para entendê-lo deve-se buscar compreender a intercessão de 

fenômenos psicológicos, sociais, biológicos e ambientais, dentro de um 

contexto sócio histórico e cultural.  

O sofrimento considerado como insuportável geralmente provém de uma 

combinação de circunstâncias e problemas: enfermidades mentais, 

particularmente a depressão; enfermidades físicas incapacitantes e muito 

dolorosas; abuso de álcool e outras drogas; problemas de ordem familiar e 

socioeconômicos. Em pessoas idosas esses fatores são usualmente 

acrescidos pela perda de autonomia e isolamento social. (SÉRVIO; 

CAVALCANTE, 2015) 

Dados da OMS mostra que o suicídio envolve todas as faixas etárias e 

também variados contexto socioeconômicos. “está entre as dez principais 

causas de mortes e entre as duas ou três causas mais frequentes de morte 

entre o grupo de adolescentes e adultos jovens.” (WERLANG, 2013, p. 25) 

A OMS (Organização Mundial de Saúde) registra suicídios a partir dos 

cinco anos de idade, isto é preocupante e impactante, pois a criança está em 

formação e desenvolvimento cognitivo e psíquico e é desconfortante pensar 

que possa buscar sua própria morte como alternativa para o seu sofrimento, 

tentando o autoextermínio ou suicidando-se.  (WERLANG, 2013) 

A criança, adolescente ou qualquer que seja a pessoa em sua faixa 

etária ao tentar o autoextermínio “não quer se matar, quer antes eliminar a dor, 

diminuir o sofrimento, e por isso, busca de repente, um método que o leva a 

morte.” (WERLANG, 2013, p. 26) 

  Uma decisão sobre a própria morte depende muito do contexto em que 

ela é tomada, ou seja, os verdadeiros motivos que fizeram com que o indivíduo 

optasse por morrer. (TIMERMAN, 2010) Aceitar a própria morte, a morte do 

outro ou se programar para a mesma parece ser algo absurdo, no entanto 

deve-se levar em conta o contexto em que a pessoa está inserida cultural e 

socialmente.  
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O suicídio pode ser um ato consciente ou inconsciente, sendo possível 

classificá-lo como suicídio total e suicídio parcial. O suicídio total é o ato em si 

consumado, no parcial o indivíduo mata parte de si mesmo,  

O suicídio parcial se manifesta através do prejuízo de funções 
mentais [...], quase sempre, o indivíduo não tem consciência de 
que suas potencialidades podem ir além do que eles se 
permitem usar, de que parte delas está “suicidada”, 
“bloqueada” devido a conflitos emocionais. (CASSORLA, 1998, 
p.19) 

A morte, seja por quais formas ocorra, não é algo de fácil compreensão 

para o ser humano. O tempo de angústia, conflito ou sofrimento parece tão 

pequeno, comparado ao não viver eternamente, ou à dor de entregar a vida ao 

desconhecido, no entanto somente quem está na situação conflitante é que 

pode conhecer ou desconhecer seus limites, buscando formas de se livrar da 

dor que sente. 

Não se pode ignorar que na vida de qualquer ser humano existem 

momentos que as palavras perdem o sentido ou parecem inúteis, e por mais 

que se tente empregá-las, elas parecem não se organizar num discurso que 

explica, então só aparece o sofrimento, e quando esse sentimento é mais do 

que se pode suportar, aparece como algo que ultrapassa os limites humanos. 

As pessoas entendem a morte como algo estranho ao ser humano, 

alheio aos aspectos inerentes à vida, cujas causas estão sempre situadas além 

do sujeito, no exterior do mesmo; a morte está relacionada a algo que não se 

tem controle, por isso a morte do suicida é vista como diferente, sendo uma 

morte desejada, não pode ser considerada como algo externo, mas como um 

desejo que “nasce de dentro” pode-se supor que há uma história que o sujeito 

(sofre), mas não ousa contar” (SILVA, 2004, p. 61)  

A ideia que se tem do suicídio é muito limitada, “fulano se matou”; 

passado o espanto, o susto e as indagações, somente a família sofrerá com a 

partida do ente querido. Entender o suicídio apenas como uma forma de fuga 

ou fraqueza ou mesmo como um ato de coragem ou altruísmo é muito pouco 

para explicar o sentido da palavra suicídio.  
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A morte voluntária sintetiza-se na palavra mal, não desvinculando das 

formas que a antecederam; apresenta-se como moralizante que entende o 

suicídio como uma escolha negativa, um fenômeno não compreensível, pois a 

morte é vista como tabu, não é assunto que se fala em roda de amigos; sendo 

assim a morte voluntária remete a um problema ainda mais difícil de entender. 

(NETTO, 2013) 

A fim de se evitar rótulos estigmatizantes e preconceituosos a palavra 

suicídio pode ser definida como a “morte causada por comportamento danoso 

autoinflingido com qualquer intenção de morrer como resultado desse 

comportamento” (NETO, 2013, p.39) 

Sobre o fenômeno, Cassorla (2007) faz a seguinte afirmação: 

Suicídio é traduzindo a palavra: morte de si mesma. [...] 
percebemos que se trata de uma conceituação muito ampla, 
em que podemos incluir muitos atos e comportamentos que 
normalmente o leigo não imagina que se trate de suicídios. 
(CASSORLA, 2007, p.17) 

 Partindo do pressuposto de que existem várias maneiras de se matar, 

não se pode afirmar se a pessoa morreu por suas próprias mãos ou foi 

assassinada. A morte por enforcamento ou envenenamento é um enigma, por 

exemplo, uso de armas frias ou de fogo pode ser forjada, a ingestão de alta 

dosagem de medicamento controlado ou mistura de droga ou veneno; quem 

pode dizer que foi a pessoa que tomou ou foi obrigada a ingerir?  

 O suicídio se torna preocupante no meio social, pois de repente os 

familiares e amigos são pegos de “surpresa” com a notícia da morte de alguém 

que gozava de boa saúde mental, física e psicológica e que “sempre estava 

sorrindo ou em grupos de amigos”, aparentemente de “bem com a vida”.   

 Nesse sentido, não há como reconhecer ou pensar pela aparência ou 

pela forma de agir a pessoa que intentará contra sua própria vida e mesmo 

quando ela mesma ameaça que vai se matar, ainda assim poucas pessoas ao 

seu redor costumam dar crédito ao assunto, visto que “não tem motivos para 

fazer isso”.   
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 Camus (2010), numa visão existencialista não concorda com a questão 

do suicídio como fenômeno social, pois se uma pessoa deseja se matar as 

motivações podem estar dentro dela como um verme, por exemplo, se um pai 

perde a filha, pode se tornar atormentado e começa a pensar sobre isso. 

Quando reflete sobre a dor que gera sofrimento começa a ficar atormentado; 

pois se a perda de um dos filhos for um motivador para o suicídio, este o seria 

para todos os pais.  

 Se o verme se encontra no coração do homem, é dentro dele que se 

deve procurá-lo. “Esse jogo mortal que vai da lucidez diante da existência à 

evasão para fora da luz deve ser acompanhado e compreendido.” (CAMUS, 

2010, p. 20). 

 Isso não quer dizer que toda pessoa que reflete sobre a vida e seus 

conflitos se suicida, porém não é uma hipótese descartada, o muito pensar 

agoniza a alma, mas nem sempre as causas mais aparentes são as que mais 

explicam; pode-se dizer que o que desencadeia a crise é algo incontrolável, 

mesmo assim, não é fácil a tarefa de distinguir o momento preciso, ou a razão 

primária da decisão, é algo mais fácil extrair do gesto as consequências que 

ele apresenta. “Matar-se é confessar [...] que fomos superados pela vida ou 

que não a entendemos, trata-se de confessar que isso „não vale a pena” 

(CAMUS, 2010, p. 21). 

A depressão “como uma forma de morte emocional e psicológica”; 

(LOWEN, 1983, p. 65), seguida da tentativa de suicídio é como um grito de 

socorro, uma forma de chamar atenção. Mas não como uma forma de querer 

aparecer, mas para dizer que está ali, mas não consegue lidar com o momento 

pelo qual está passando. 

Quando socorridas a tempo, estas pessoas frequentemente admitem 

que não desejavam morrer, queriam apenas ajuda, e a condição que estavam 

enfrentando fosse encarada como real; não conseguindo suportar a solidão 

intentam contra a própria vida. Sendo assim 

Quando uma pessoa comete suicídio, isso significa que ela não 
consegue viver consigo mesma. Não suporta mais os 
sentimentos negativos dentro de si e não consegue expressar 
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esses sentimentos a não ser por um ato destrutivo. (LOWEN, 
1983, p. 65)  

Angerami (1998) concorda com Lowen (1983), ambos existencialistas, 

que “a solidão [...] é diretamente associada com desespero, sofrimento e com o 

suicídio” (ANGERAMI, 1998, p. 9). Mesmo sendo inerente ao ser humano, a 

solidão que escolheu como saída o autoextermínio alcançou um ponto 

insuportável. 

Quando uma pessoa manifesta desejo de autoextermínio, muitas vezes 

essa vontade começa com uma dor, um fracasso, um período de sentimento de 

rejeição ou solidão, rancor acumulado, cansaço físico e mental, fadiga, ego 

ferido, falta de perdão, sentimento de culpa real ou imaginária, sofrimento 

mental, surtos psicóticos, comportamento suicida, perdas por desastre da 

natureza, desemprego, angústia existencial, doença em fase terminal ou 

incurável, perda de ente querido por suicídio ou outro meio, uso abusivo de 

álcool e substância tóxica. (GAMA, 1987, p. 14) 

Segundo dados jornalísticos adolescentes buscam no suicídio uma 

saída para a vergonha, por exemplo, a de terem uma foto exposta nas redes 

sociais e encaminhada a vários grupos e pessoas desconhecidas sem o 

consentimento da mesma; como no caso da adolescente de Veranópolis3, 

cidade de 25 mil habitantes no Rio Grande do Sul (G. L. F. de 16 anos), 

suicidou-se se enforcando com um cordão de seda dia 6 de novembro de 2013, 

deixando uma frase no Twitter "hoje de tarde dou um jeito nisso. não vou ser 

mais estorvo pra ninguém”.4 

  Quatro dias antes, 10 de novembro; J. R. de 17 anos, estudante 

piauiense no município de Parnaíba, havia se matado por motivo semelhante. 

Também se enforcou, mas com um fio elétrico. Não suportou o que sofreu após 

                                                           
3Disponível em  https://www.youtube.com/watch?v=ZR9ZvevZUUk. "Conexão 
Repórter". Roberto Cabrini. Publicado em 24 de set de 2014. SBT (Sistema Brasileiro 
de Televisão) Acesso em 5 nov. 2015 

4Disponível em  https://www.youtube.com/watch?v=ZR9ZvevZUUk. "Conexão 
Repórter". Roberto Cabrini. Publicado em 24 de set de 2014. SBT (Sistema Brasileiro 
de Televisão) Acesso em 5 nov. 2015 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZR9ZvevZUUk
https://www.youtube.com/watch?v=ZR9ZvevZUUk
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um vídeo em que aparecia fazendo sexo com duas pessoas _ um rapaz e outra 

garota_ vazar na internet. E igualmente despediu-se pelo Twitter: "É daqui a 

pouco que tudo acaba. Eu te amo. Desculpe n ser a filha perfeita, mas eu 

tentei... desculpa, desculpa eu te amo muito. Eu tô com medo mas acho que é 

tchau pra sempre" . 

  A despedida dos parentes e amigos pelas redes sociais não amenizam a 

dor dos que ficam, culpam as pessoas que compartilharam as fotos e 

repassaram, sendo também menores de idade. O questionamento é que se a  

decisão de tirar a própria vida teve como ponto principal essa exposição na 

mídia, a vergonha dos colegas, pais, a reputação colocada em dúvida ou algum 

outro fator por trás do desejo de autoextermínio? 

Não cabe julgar se o suicídio foi uma boa forma de acabar com o 

sofrimento, se foi uma solução para a vergonha sofrida, a exposição, o medo 

de enfrentar a situação, por outro lado não se pode afirmar que essas 

adolescentes tenham sido corajosas ao enfrentar a morte, nem tampouco dizer 

que foram covardes por buscar o suicídio para fugir de outra situação da vida.  

  As pessoas envolvidas nos casos, direta ou indiretamente também não 

podem ser nem inocentadas nem julgadas culpadas, já que a decisão última de 

intentar contra a própria vida é da pessoa, e aqueles que ficaram já carregam 

em si “uma grande carga de culpa, raiva e indignação.” (STENZEL, 2012, p. 

79) 

A solidão ou sofrimento insuportável da pessoa são ignorados pelos de 

fora, familiares e profissionais da saúde e outros da área “psi” ludibriando a 

pessoa que quer morrer com medicalização, com uso de psicotrópicos, 

internação passiva ou ativa; com o objetivo de encobrir os sintomas que se 

manifestam nos indivíduos, evitando falar ou tocar nas razões que o levam a tal 

desejo, desta forma a pessoa continua suportando sua condição, e então 

permanece vivo (não se sabe por quanto tempo), mas não lhe oferecem 

condição de entender nem de tentar explicar por que está buscando a morte, 

por que está desejando esse tipo de morte principalmente. (NETTO, 2013)  
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Kaplan (1997) relaciona o suicídio a um tipo de enfermidade que toma 

todo o corpo e que sofre influências complexas internas e externas. 

O ato consciente de aniquilação auto induzido, melhor 
entendido como uma enfermidade multidimensional em um 
individuo carente que define uma questão para a qual o ato é 
recebido como a melhor solução. (KAPLAN, 1997, p.753)  

Durkheim (2000) afirma que suicídio é todo caso de morte que resulta 

direta ou indiretamente de um ato, positivo ou negativo, realizado pela própria 

vítima e que ela sabia que produziria o resultado: sua morte. Não apenas 

tentou, mas pensou, refletiu sobre os meios, e colocou em prática para o fim 

esperado: a morte de si. 

O ato positivo pode ser exemplificado na ação de um indivíduo que 

dispara um tiro em sua própria cabeça, se enforca ou pula de uma altura 

impossível de manter a vida. O ato negativo refere-se, por exemplo, a uma 

pessoa que faz uma greve de fome que, dentro de certo tempo levará à morte; 

ou a um capitão que se recusa abandonar o navio em pleno naufrágio. Ato 

positivo ou negativo não se difere se o ato é bom ou ruim, mas pela forma 

como a pessoa tenta se matar. 

Quando uma pessoa está tão enferma por causa do sofrimento 

insuportável, o corpo e a mente adoecem de tal forma que já não encontra 

saída para a resolução dos mesmos, não vislumbrando saída, então lança mão 

do último recurso e solução visível: a morte de si mesmo. (KAPLAN, 1997) 

Para Yalom, numa abordagem existencial afirma que “ainda que o 

evento físico da morte destrua o homem, a ideia da morte serve para salvá-lo” 

(YALOM, 1984, p. 47), seguido por Angerami, o qual afirma que “a morte não é 

um evento; é um fenômeno a ser compreendido existencialmente” 

(ANGERAMI, 1998, p. 20). 

A solidão do ser humano começa pelos laços familiares mais próximos, 

estendendo-se aos sociais, ao trabalho e aos mais complexos, afastando-se 

pouco a pouco dos relacionamentos até que veja cumprido em si o que 

pensava: “estou sozinho”, “ninguém vai sentir minha falta” e no desesperança 
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do desespero, na incerteza de expectativas futuras parte para o 

autoextermínio.  

O suicídio varia na razão inversa do grau de integração dos 
grupos sociais que o individuo faz parte. Pode-se dizer que o 
desligamento social do individuo caracteriza a perda da sua 
consciência como um ser participante do mundo que existe 
(RODRIGUES; FERNANDES, 2007, p.108)   

No momento em que se perdem as expectativas de futuro tudo se torna 

motivo para deixar de viver. É preciso considerar a interação do individuo 

socialmente; porque essa interação age e é transformada diretamente pela sua 

subjetividade. 

 A sociedade tem o poder de ditar regras e se fazer de uma totalidade 

para descrever sua medida de valor e de moralidade para o individuo, porém o 

individuo é incapaz de descrevê-la julgando seus valores para um todo, por 

isso ela se faz determinante nas influências de decisões do sujeito quanto ao 

suicídio. (RODRIGUES; FERNANDES, 2007).  

Fala-se também em comportamento suicida antes da tentativa de 

suicídio ou consumação do ato, este se manifesta em ações e expressões 

sobre o desejo de morrer, de dar fim à vida, queixa de solidão, apatia, 

desamparo, cansaço da vida e desejo de morrer. Esse comportamento se 

apresenta também em tentativas, por mais insignificantes que sejam 

consideradas pela área médica, amigos ou parentes como utilizar de uma 

dosagem exagerada de drogas psicotrópicas, álcool, dirigir em alta velocidade 

ignorando o perigo.  

O comportamento suicida é considerado um fenômeno interligado a 

fatores externos e motivações internas, e desta forma apresenta 

autonegligências, ideações persistentes e tentativas de se matar, assim como a 

elaboração e o planejamento do método para dar cabo à vida. As tentativas de 

suicídio configuram o suicídio que foi frustrado, não obstante um dos grupos de 

maior risco para suicídio é o dos que já tentaram. (CAVALCANTE; SÉRVIO, 

2015) 
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Para a OMS o comportamento suicida é dos mais impressionantes 

fatores de risco à vida nos países membros, sendo que em 2003, o número de 

suicídios ao redor do mundo chegou a 900 mil. Dados da OMS (Organização 

Mundial de Saúde) declaram que: “cerca de 90% dos casos e 40% das 

tentativas de suicídio estão associadas a transtornos mentais, principalmente 

depressão e abuso de substâncias psicoativas”. (NETTO, 2013, p. 18) 

Dados de pesquisa do National Center of Health Statistics, dos EUA 

apresentam respostas de aproximadamente 30 mil pessoas por ano que 

tentam se matar e 13,7% já tiveram desejos suicidas. (NETO, 2013) 

Desta forma, pode-se inferir que o desejo de se matar, o ato de tentativa, 

ou mesmo o ato do suicídio não é impedido ou diminuído por fatores 

financeiros, pois nos EUA o PIB (Produto interno bruto) é um dos mais altos do 

mundo, sobretudo, o comportamento suicida pode ser entendido como 

resultado de intenso sofrimento que leva o indivíduo a preferir a morte em lugar 

de enfrentá-lo, uma tentativa de “matar” a dor, dar fim à angústia; uma morte ao 

sofrimento. (CAVALCANTE; SÉRVIO, 2015) 

Ora, se os fatores que determinam o comportamento suicida são 

múltiplos e interligados com acontecimentos do cotidiano da pessoa que tentou 

o suicídio ou o autoextermínio, como se pode limitar dizendo que esta grande 

porcentagem (quase todos) o fazem por apresentar transtornos mentais? “Não 

seriam tais fatores também determinantes múltiplos e de interação complexa”?  

(NETTO, 2013, p. 19) 

Sá e Werlang (2007) consideram o comportamento suicida como todo 

ato pelo qual um indivíduo causa lesão a si mesmo, qualquer que seja o grau 

de intenção letal e de consciência do verdadeiro motivo desse ato, a intenção 

de se matar é a chave psicológica para compreender o suicídio e existem 

estágios no desenvolvimento da intenção, que se inicia com a ideia de morte, 

que se desloca para o desenvolvimento de um plano ou projeto, que passa a 

ser implementado por ensaios realísticos ou imaginários, culminando em uma 

ação autodestrutiva bem sucedida.  
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Abreu e Lima (2010) declaram que o comportamento suicida ainda é um 

tema considerado como tabu, tendo em vista a complexidade e generalidade 

do gesto, este tipo de comportamento confronta-se com o instinto de 

sobrevivência inerente aos humanos, sendo assim, é uma tarefa difícil 

compreender como alguém idealiza e planeja sua própria morte, elege o 

método que vai utilizar para isto e o coloca em prática; sendo assim, o desejo 

de se livrar de um sofrimento emocional desagradável facilita uma aproximação 

do sujeito com diversas formas de comportamento suicida.  

Comportamento suicida pode ser definido como uma ação na qual o 

individuo se auto agride, não importando o nível ou a razão genuína da ação. 

Uma definição mais ampla permite que se conceitue o comportamento suicida 

por meio de um contínuo: os pensamentos de autodestruição, a autoagressão, 

manifestada por tentativas de suicídio, culminando no suicídio. (ABREU; LIMA, 

2010) 

 

O termo comportamento suicida se refere à ação de 
autoagressão. É necessário levar em consideração o plano 
suicida, o desejo de morrer contra o de viver, e as 
possibilidades de alguém descobrir o plano suicida para avaliar 
a intensidade do comportamento suicida. A ideação suicida 
sem tentativa de suicídio é mais comum do que o 
comportamento suicida fatal ou não. (ABREU; LIMA, 2010, 
p.196) 

  

O comportamento suicida é reconhecido na ação de agressão contra a 

própria vida, culminando na tentativa de suicídio, que quase sempre tem a 

possibilidade de levar ao suicídio, pois uma pessoa que tenta contra a própria 

vida pode estar enfrentando uma situação complexa, incompreensível e 

intolerável, um momento no qual acha que não tem amigos, ou se estes estão 

por perto falam coisas que aumentam a tristeza, fragilidade e sofrimento da 

pessoa.   

Muitas vezes a pessoa que tentou suicídio não o faz para morrer, mas 

para ficar livre de algo que lhe tira a alegria da vida, o que faz com que o 

desejo de morte para libertação do mal que a aflige e perturba seja maior que o 
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enfrentamento da vida, a dor da morte se torna menor que o sofrimento infligido 

à pessoa em questão que se sente vulnerável ao conflito.  

A morte é um assunto ainda considerado tabu por sua especificidade e 

mistério, já que fala de um desejo de acabar com a dor e com o sofrimento, e 

por outro lado considera-se a morte como finitude da vida, dor final. Nas obras 

apresentadas observam-se alguns momentos de suicídio retratados pela tinta e 

mãos hábeis de pintores famosos, dando um ar de ”normalidade” ao ato 

suicida. 
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2- PSICOLOGIA: REFLETINDO SOBRE O FENÔMENO DO 

SUICÍDIO 

 

A proposta de abordar a questão da tentativa de suicídio e o papel do 

psicólogo anda junto com a observação de um comportamento relacionado 

diretamente ao desejo da própria morte (ou não). Observa-se que a questão da 

tentativa de autoextermínio vai de encontro à ideia da manutenção da vida, 

provocando um choque, um paradoxo, pois a ciência emprega grandes 

esforços para alongar os dias de vida e a pessoa que tenta o suicídio levanta 

uma dúvida sobre toda a validade desse esforço.   

   O desejo de morrer não aparece isolado de um contexto, antes traz 

consigo características do próprio sujeito, causas externas e motivações que se 

juntam para culminar nesse desejo, o de morrer, nem sempre pensado como o 

fim, mas como uma saída depois de repetidos sofrimentos e/ou transtornos 

familiares, sociais, físicos, financeiros, motivações internas e externas.    

Simonetti (1995) apresenta características de pacientes em situação de 

risco aumentado para tentativa de suicídio como sendo: paciente com 

depressão tipo melancólica, paciente com histórico de doença psiquiátrica 

grave, paciente com histórico de tentativa de suicídio anterior, paciente etilista 

crônico ou com quadro de dependência química grave, pacientes em estado 

terminal ou com doença grave recém-diagnosticada, e paciente com problemas 

financeiros.  

Os problemas-chave sobre o risco iminente de suicídio são a 
intenção, o acesso aos meios, a gravidade da doença 
psiquiátrica, a presença de psicoses, a falta de esperança, a 
falta de recursos pessoais, familiares e sociais e tentativas 

prévias de suicídio.” (MELEIRO, 2004, p. 24).  

Se além da ideia e do planejamento a pessoa dispõe de meios para 

execução e “sucesso” da intenção como acesso a armas de fogo, venenos, 

acesso a lugares altos, medicamentos, drogas, etc., nesse ponto pode-se 

caracterizar como ideação, planos e meios suicidas e esse é o nível mais grave 

de todos. 
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 A atenção sobre a tentativa de suicídio de uma pessoa que dispõe de 

meios para tal ou encontra certa facilidade para consegui-los precisa ser 

acompanhada mais de perto, ouvida, não somente como fraco, egoísta, aquele 

que quer chamar atenção, estigmatizando o sujeito, deixando-o mais ainda 

sem condições de lutar contra os desejos de morte externos (problemas 

familiares, financeiros, etc.) ou internos (emocional, psicológico, etc.). 

(SIMONETTI, 1995, p.132) 

Partindo dos pressupostos citados pode-se entender que o ambiente 

familiar que apresenta conflitos constantes e desestruturados pode constituir 

um fator de risco, além de não favorecer o plano de tratamento necessário 

neste momento. A pessoa vítima de si mesma na tentativa de suicídio precisa 

do auxílio de um acompanhamento terapêutico, isto pode ser importante nesse 

momento, para ajudar o indivíduo a se encontrar, falar e se implicar nessa 

decisão.  

Para cada suicídio consumado, ocorrem entre 10 e 25 tentativas de 

autoextermínio por ano no mundo; isso equivale a 10 a 25 milhões de 

tentativas de suicídio por ano no mundo, diante desses números a OMS 

passou a considerar o suicídio como um grave problema de saúde pública 

mundial, o que resultou na criação do Suicide Prevention Program (Supre), um 

manual de prevenção do suicídio. Este manual propõe recomendações para 

que os países-membros desenvolvam ações e politicas públicas próprias que 

englobam assistência e prevenção do suicídio. (RIGO, 2013, p.32)  

Stenzel (2012) declara que os motivos que levam à tentativa de suicídio 

são distintos, mas não é impossível identificar precipitadores imediatos, como a 

morte de entes queridos, problemas escolares, problemas nas relações com os 

progenitores, dificuldades financeiras, ou profissionais, brigas com cônjuge, 

entre outros.  

Não são essas características do cotidiano, em si que influenciam a 

pessoa na tentativa de suicídio, mas sim, a incapacidade da pessoa para se 

ajustar ou suportar o sofrimento, não por ser fraca ou covarde, a solidão e o 

sofrimento psíquico pode ser algo insuportável. (STENZEL, 2012) 
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Simonetti (1995) argumenta que diante de uma situação difícil, a pessoa 

pode apresentar uma ideia passageira de desejo de morrer, esse pensamento 

pode ser considerado como algo normal, mas se esta ideia se torna frequente e 

passa a ser considerado seriamente, então se pode chamar de ideação 

suicida, e esse é o primeiro sinal de que existe um problema e que precisa ser 

observado, se juntamente com o plano, o paciente planeja, considerando fatos 

e lugares, como e quando consumaria o ato, dizemos que existe um plano 

suicida, esse deve ser pensado como o segundo sinal mais sério.  

O grau de intenção suicida de uma pessoa deve ser considerado como 

um ponto de forma contínua trabalhando dois lados importantes: de um está a 

absoluta certeza do desejo de morrer; no outro está a intenção de continuar 

vivendo, pois de certa forma a pessoa que tenta o suicídio, não pensa em 

morrer, antes pensa numa solução, numa forma de pedir ajuda. (MELEIRO, 

2004) 

 O desejo de morrer e a tentativa de suicídio devem ser vistos como um 

grito de socorro. É bem verdade que nem sempre essa atitude é interpretada 

como alerta pelos parentes, amigos ou pela classe médica, pois esta última 

considera apenas o externo e o corpo ferido como ponto de partida, não dando 

importância à dor interna que influenciou sobremaneira a atitude de uma 

pessoa ferir-se a si mesmo. 

O fenômeno do comportamento suicida é extremamente complexo e 

difícil de ser abordado, e até mesmo de ser estudado, pois uma das principais 

dificuldades refere-se à tendência de relatos dos casos: intoxicação com 

materiais de limpeza doméstica, acidentes de carros (os chamados 

“autocídios”), superdosagem de medicamentos ou drogas, autolesão; muitos 

desses casos deixam de ser comentados ou relatados por motivos médicos, 

legais ou religiosos. Em muitos casos o desejo de se matar é confundido com 

“acidentes”. (MELEIRO, 2004) 

Comportamento suicida é uma tragédia pessoal, familiar, mas que acaba 

se tornando um problema de saúde pública, por sua complexidade de fatores 

envolvidos no processo do desejo de se matar; “é correto falar sobre 
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comportamento suicida, pois isso engloba uma situação de pessoas que 

ameaçam tirar sua vida, mas não logram efetivação” (WERLANG, 2013, p. 26)  

Sobre o ato de tentativa ou o suicídio em si, Silva (1970) afirma que o 

suicídio não é um ato impulsivo, que vem de repente, surpreendendo até a 

própria pessoa sem causa mensurável, o impulso momentâneo é 

consequência, o desfecho de uma tragédia intima, por muitas vezes planejada 

e pensada, é um ato premeditado, prensado até mesmo sem falar com 

ninguém. 

O suicídio não é nenhum ato de coragem ou de covardia. O 
homem se mata crente da necessidade de punição num 
instante de suprema realização de um desejo que só se 
satisfaz integralmente no último sonho de sua vida: o sonho da 

morte. (SILVA, 1970, p. 134) 

As tentativas de autoextermínio vêm carregadas de significados para a 

pessoa que tenta morrer. Meleiro (2004) que o grau de intenção suicida de uma 

pessoa deve ser considerado como um ponto relacional, pois inclui uma gama 

de atitudes, cognições e comportamentos, cujos limites são vagos e 

imprecisos, e que nas últimas décadas tornou-se um grave problema de saúde 

pública. 

Vidal (2013) diz que as tentativas de autoextermínio são abordadas 

como eventos carregados de intencionalidade, resultantes de uma escolha, de 

uma opção, o que acarreta a não identificação de seus autores como 

indivíduos que precisam de cuidados.  

Nessa categoria, os indivíduos perceberam que os seus 

comportamentos não eram vistos como uma crise que necessitava de 

cuidados, mas recebiam palavras de desaprovação e estigma por seu ato. 

A desinformação, a ignorância sobre o tema, o preconceito em entender as 

tentativas como “um fenômeno que comunica um pedido de ajuda para um 

estado de desestabilização psíquica, tem perpetuado uma abordagem 

inadequada da questão.” (VIDAL, 2013, p.111) 

O sofrimento existencial direciona o trabalho terapêutico por meio de 

uma escuta compreensiva, de um cuidado e abre oportunidade para que o 
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paciente ressignifique sua história pessoal e a partir daí comece a enxergar 

perspectivas de mudanças e transformação das situações cotidianas.  

Stenzel (2012) que a intenção de tirar a própria deve ser encarada como 

alerta de que alguma coisa não vai bem e que o paciente não está apenas 

tentando chamar atenção ou manipular, pois o tanto a tentativa de suicídio, 

quanto o ato consumado denuncia algo que não vai bem, é uma construção 

durante os dias de convivência no contexto de convivência na qual está 

inserido. 

A tentativa de suicídio como forma de chamar a atenção deve ser 

rejeitada, o profissional de saúde ou psicólogo deve entender ou compartilhar 

da ideia de que todo indivíduo tem o direito de tirar a própria vida, no entanto, 

condições que o levaram a isso não podem ser rejeitadas, como determinadas 

doenças, características sociodemográficas, síndromes clínicas, traços de 

personalidade, situações específicas de sofrimento extremo e situações 

psicossociais, pois essas exercem sobre o indivíduo certa influência na 

tentativa de suicídio.  

Paranhos (2012) aponta os fatores associados a taxas elevadas de 

suicídio como elencadas abaixo:  

Sociodemográficos 

 Sexo masculino;  
Faixas etárias entre 15 e 35 anos e acima de 75 anos;  
 Estratos econômicos extremos;  
 Residentes em áreas urbanas;  
 Desempregados (principalmente perda recente do emprego); • aposentados;  
 Isolamento social;  
Estratos econômicos extremos; 
Residentes em áreas urbanas; 
Ateus, protestantes, católicos, judeus; 
Isolamento social; 
 Solteiros ou separados; migrantes. 
 
 Psicológicos  
 Perdas recentes;  
Dinâmica familiar conturbada;  
 
 Perdas de figuras parentais na infância;  
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 Dinâmica familiar conturbada;  
 Datas importantes (reações de aniversário);  
Personalidade com traços significativos de impulsividade, agressividade, 
labilidade de humor. 
 
Psiquiátricos 
Depressão, alcoolismo, drogadição, esquizofrenia, síndromes orgânico- 
cerebrais;  
Transtornos de personalidade;  
Tentativa de suicídio pregressa; 
História familiar de doença afetiva/alcoolismo/suicídio. 
 
Condições clínicas incapacitantes  
 Doenças orgânicas incapacitantes; terminais; 
 Dor crônica;  
 Lesões desfigurantes perenes;  
 Epilepsia;  
 Trauma medular;  
 Neoplasias malignas;  
 AIDS. 
Quadro 1 Fatores de risco para suicídio    Fonte: PARANHOS (2012, p. 272) 

 

A forma como a psicologia encara os fatos geradores da tentativa de 

autoextermínio, o corpo que se fere, o indivíduo que tenta se matar é visto de 

forma distinta entre a medicina e a psicologia; a psiquiatria busca explicações 

de ordem física e mental para o ato, a psicologia parte do pressuposto da 

subjetividade, levando-se em consideração de que existe uma dor que se torna 

fator culminante na tentativa de auto extermínio ou no suicídio, como a morte 

de um ente querido, problemas no relacionamento amoroso ou separação.  

  Sendo assim, o sintoma entre medicina e psicologia é apresentado de 

forma distinta por Simonetti (2004), a primeira quer eliminá-lo, destruí-lo, 

visando o tratamento e a cura. A outra pretende escutar, não almeja a 

eliminação do sintoma instantaneamente, já que a escuta do paciente é mais 

importante que saber o sintoma ou o diagnóstico médico.  

Para a psicologia todo sintoma além de doer e fazer sofrer 
carrega em si uma dimensão de mensagem, comporta 
informações sobre a subjetividade do paciente, havendo 
mesmo a noção de que o sujeito fala por meio de seus 
sintomas, ou é falado por eles. A psicologia escuta. 
(SIMONETTI, 2004, p. 22) 
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A psicologia se coloca como ponte para que o sujeito possa se 

transportar para si mesmo, encontrando ou criando formas de viver e se haver 

com as demandas da vida, recriando meios de transformação de sua história 

como autor de sua história de vida.  

 O julgamento da intenção suicida (decisão consciente ou não de dar fim 

à vida) é um problema que deve ser encarado com responsabilidade, e que 

exige a identificação do grau de lucidez no planejamento, na preparação e na 

objetivação da ação autodestrutiva. Assim, ao se fazer indagações sobre o 

acontecido deve-se partir de perguntas mais abrangentes, não diretivas, 

incentivando o paciente a falar sobre seus temores, medos, sua vida pessoal, 

problemas, sentimentos e motivações, só a partir daí começar a investigar a 

gravidade da ideação suicida, mantendo uma escuta ativa e observadora.  

A postura do psicólogo em ouvir o paciente, compartilhar sobre o 

acontecimento é um ponto crucial para o efeito terapêutico, pois muitas vezes a 

desesperança e o desamparo são problemas centrais que afetam essas 

pessoas, quando alguém mostra interesse, empatia, compreensão e respeito, 

dando lugar à fala do paciente pode ajuda-lo a sair do momento de 

desesperança no qual se encontra. (STENZEL; PARANHOS, 2012) 

O tema em discussão estabelece viabilidade de conhecimentos 

relacionados ao contexto de vida e morte, e a compreensão de como essa 

relação interfere na saúde física, social, emocional e psicológica. Pode-se 

inferir que viver para a pessoa que quer morrer, pode estar tão longe da 

possibilidade que a mesma procura um outro tipo de escape para a vida: a 

morte de si. 

O psicólogo é um profissional que deve ser facilitador do fluxo de 

emoções, reflexões, e que o verdadeiro trabalho terapêutico visa zelar pela 

atenção global do paciente, diminuindo ao máximo as tensões externas, como 

notícias boas ou ruins de familiares, choros convulsivos, lamúrias, lamentos 

perto do paciente. Para que isso ocorra de forma a não ferir os sentimentos dos 

familiares nem desprezar o que expressam, o psicólogo deve manter-se alerta 

e de forma empática convidar o familiar a conversar sobre o que sente em 
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relação ao que está acontecendo no momento. (CALVETT; SILVA; GAUER, 

2008) 

A família ou relações sociais íntimas podem aumentar ou diminuir o 

sofrimento nas situações conflitantes para o indivíduo, bem como as 

perspectivas ou expectativas diante do que a vida lhe oferece; pois de uma 

forma ou de outra os eventos de sua vida se entrelaçam, não sendo possível 

isolar em certo momento um evento particular para dar um veredito ao suicídio 

consumado ou tentativa de autoextermínio.   

Outros fatores como a depressão, agressão e vício podem ser 

considerados como comportamentos subjacentes ao vazio existencial, esses 

são manifestos no espaço de convivência da pessoa em questão; partindo 

desse pressuposto, a busca de sentido da vida varia de pessoa para pessoa, 

de momento para momento, dependendo e associando com circunstâncias e 

acontecimentos cotidianos que produzem e reproduzem situações novas que a 

pessoa tem que enfrentar e tomar posição diante da mesma, fazendo escolhas.  

Desta forma, somente a própria pessoa pode responder qual o sentido 

da vida para ela. Ela então se torna responsável por suas escolhas e por esse 

processo de autoconhecimento. (FRANKL, 2008); o que não significa que não 

deseje viver, mas que não quer dar resposta a uma demanda, ou quer ficar 

livre de algo que não pode suportar. A escolha não é por achar que é mais 

fácil, mas para se livrar de algo que lhe causa sofrimento. 

  Quando o indivíduo não dá conta die todo o peso que a vida lhe impõe 

busca uma forma de organização do sofrimento, lançando mão de seus 

recursos, sejam eles para a vida ou para a quase morte, ou mesmo para a 

morte de si, dando fim à demanda que lhe pede respostas e à sua própria vida, 

para que jamais necessite responder a qualquer pedido que lhe seja impossível 

enfrentar.   

Acredita-se que não são as adversidades em si que levam à 
tentativa de suicídio, mas que o determinante é a incapacidade 
do sujeito de encontrar alternativas para os seus problemas e 
sofrimentos, considerando a morte como a única alternativa 
viável. (STENZEL, 2012, p.77) 
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O psicólogo deve buscar compreender os aspectos psíquicos e 

psicossociais do ser humano, com o objetivo de prestar a assistência ao 

paciente e aos familiares, como também aos pais, cônjuges e filhos 

possibilitando a contribuição para uma melhor relação profissional-paciente e 

ambiente humanizados.  

Compreender que a pessoa tem direito de viver e de morrer não basta 

para ajudar a pessoa que tentou o suicídio; é necessário acompanhamento, 

encaminhamento a tratamento psicoterápico, farmacológico (muitas vezes), 

acompanhamento religioso, investigação do planejamento, diminuição do 

acesso aos meios para novas tentativas, dirimindo a possibilidade de um novo 

ato contra a própria vida. 

2.1 Tentativa de autoextermínio e suicídio nas redes sociais 

Profissionais da Psicologia e saúde precisam estar atentos a indícios 

que uma pessoa oferece ou sintomas de ideias suicidas, como frases ou fotos 

de perfil nas redes sociais, ou comunidades5:  

 

Figura 7: Automutilação (COMUNIDADE FRASES DE MORTE) 
6
 

                                                           
5 Comunidade cartas suicidas. Disponível em https://www.facebook.com/cartaSuicidas. 
Acesso 17 nov de 2015  
6https://www.facebook.com/416252011807348/photos/a.416252948473921.10737418
25.416252011807348/820695334696345/?type=3&permPage=1 Acesso em 17 nov de 
2015 

https://www.facebook.com/cartaSuicidas
https://www.facebook.com/416252011807348/photos/a.416252948473921.1073741825.416252011807348/820695334696345/?type=3&permPage=1
https://www.facebook.com/416252011807348/photos/a.416252948473921.1073741825.416252011807348/820695334696345/?type=3&permPage=1
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Figura 8: Automutilação (COMUNIDADE FRASES DE MORTE) 

A automutilação apresentada em comunidades redes sociais e 

comunidades já foi considerada tentativa de suicídio, mas esse comportamento 

utilizando-se de feridas em si mesmo não traz em si a intenção de morrer; são 

ações para alívio da dor emocional, geralmente por pessoas que têm 

dificuldade de expressar suas emoções, não conseguem chorar, sentem-se 

como “lixo humano”, se denominam como “fracassadas”.  

As pessoas que se automutilam escondem as feridas e cicatrizes que 

fazem em si mesmos, pois não o fazem para se mostrar ou chamar atenção, 

mas para alívio de sentimentos como dor, raiva, medo. (CASSIS, 2013, p. 46) 

 

Figura 9: Motivos para o suicídio. (COMUNIDADE FRASES DE MORTE) 



52 
 

Essas comunidades que apresentam frases e fotos de fácil acesso e 

também em outras Redes Sociais cartas de pessoas influentes como Getúlio 

Vargas, Santos Dumont, Marilyn Monroe, bem como atrizes, cantores e 

pessoas famosas podem ser um meio de encorajamento para o suicídio a 

quem já tentou o autoextermínio ou apresenta comportamento suicida.  

A atriz Leila Lopes, por exemplo, foi encontrada morta em sua residência 

na madrugada de 3 de dezembro de 2009. Posteriormente, foi confirmado que 

cometera suicídio ingerindo veneno para rato. Leila Lopes, contudo, deixou 

uma carta de despedida para seus familiares na qual expressava o que estava 

sentindo naquele momento de sua vida e o que a fez partir. 

Não chorem, não sofram, eu estou ABSOLUTAMENTE FELIZ!!! Era tudo 

o que eu queria: ter paz eterna com meu Deus e, se possível, com minha mãe. 

Eu não me suicidei, eu parti para junto de Deus. Fiquem cientes de que não 

bebo e não uso drogas, decidi que já fiz tudo que podia fazer nessa vida. Tive 

uma vida linda, conheci o mundo, vivi em cidades maravilhosas, tive uma 

família digna e conceituada em Esteio, brilhei na minha carreira, ganhei muito 

dinheiro e ajudei muita gente com ele. Realmente não soube administrá-lo e fui 

iludibriada [sic] por pessoas de má-fé várias vezes, mas sempre renasci como 

uma fênix que sou e sempre fiquei bem de novo. Aliás, nunca me importei com 

o ter. Bom, tem muito mais sobre a minha vida, isso é só para verem como não 

sou covarde não, fui uma guerreira, mas cansei. [...]7  

Este fragmento representa uma parte da carta que a atriz deixou para 

familiares e amigos, não reclamou dos amigos, nem da situação financeira, 

mas disse que todos que tivessem conhecimento da carta que ela não estava 

desistindo da vida, mas estava em busca de Deus. Disse ainda que tinha 

dinheiro para morar onde quisesse, mas seu desejo era não morar em lugar 

algum.   

                                                           
7Carta de despedida de Leila Lopes: Disponível em  
http://cadaminuto.com.br/noticia/2009/12/08/divulgada-a-carta-de-despedida-da-atriz-
leila-lopes. Acesso em 19 nov. 2015 

http://cadaminuto.com.br/noticia/2009/12/08/divulgada-a-carta-de-despedida-da-atriz-leila-lopes
http://cadaminuto.com.br/noticia/2009/12/08/divulgada-a-carta-de-despedida-da-atriz-leila-lopes
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A atriz relata que presenciou a mãe sofrer até a morte e não queria 

sofrer com a velhice, queria paz, estava cansada, cansada de cabeça! Não 

aguentava mais pensar, pagar contas, resolver8  

O ato suicida da atriz não parece ter sido endereçado a ninguém 

(diretamente) a não ser a si mesma, ao cansaço, a negação da velhice com a 

qual relacionava o sofrimento e a morte e à demanda da sociedade sobre si. 

O fragmento da carta abaixo conhecida como carta-testamento de 

Getúlio Vargas apresenta um aspecto diferente do comportamento e da carta 

de Leila, pois Getúlio Vargas endereçou sua morte a várias classes de pessoas 

de seu convívio: inimigos, amigos, às pessoas a quem beneficiou.  

Deixo à sanha dos meus inimigos o legado da minha morte. Levo o 

pesar de não haver podido fazer, por este bom e generoso povo brasileiro e 

principalmente pelos mais necessitados, todo o bem que pretendia. A mentira, 

a calúnia, as mais torpes invencionices foram geradas pela malignidade de 

rancorosos e gratuitos inimigos numa publicidade dirigida, sistemática e 

escandalosa. Acrescente-se a fraqueza de amigos que não me defenderam 

nas posições que ocupavam, a felonia de hipócritas e traidores a quem 

beneficiei com honras e mercês e a insensibilidade moral de sicários que 

entreguei à justiça, contribuindo todos para criar um falso ambiente na opinião 

pública do país, contra a minha pessoa.9 

 

 Apesar de o ato suicida ser uma decisão individual, solitária na maioria 

das vezes, a exposição de elementos da tentativa contra a vida ou suicídio 

consumado pode influenciar pessoas que estão em situação de sofrimento, 

conflito ou se identificam com a que está se manifestando através de cartas, 

bilhetes ou fotos.  

 Carta de despedida de um anônimo exposta em Comunidade Social: 

Sei que quando você ler este bilhete achará loucura o que está acontecendo, 

                                                           
8 Fragmento da carta de despedida de Leila Lopes: Disponível em  
http://cadaminuto.com.br/noticia/2009/12/08/divulgada-a-carta-de-despedida-da-atriz-
leila-lopes. Acesso em 19 nov. 2015 
9 Carta de despedida de Getúlio Vargas. Disponível em  
http://www.sohistoria.com.br/ef2/getulio/. Acesso em 19 nov. 2015 

http://cadaminuto.com.br/noticia/2009/12/08/divulgada-a-carta-de-despedida-da-atriz-leila-lopes
http://cadaminuto.com.br/noticia/2009/12/08/divulgada-a-carta-de-despedida-da-atriz-leila-lopes
http://www.sohistoria.com.br/ef2/getulio/
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mas tudo é a síntese de uma árdua e solitária era para o ser humano. Tentei 

transmitir amor, paz, compreensão, amizade, para um mundo que já se 

esqueceu de tudo isso. Sei que todos acharão covardia minha ter procurado a 

morte, porém não acho que desapareci e sim tento passar para um outro plano, 

talvez um lugar em que eu me encontre e não me sinta tão deslocado. Não 

estou louco e sim decepcionado com a vida e outras pessoas. Quero que todos 

saibam que ninguém é culpado de ter tomado esta decisão fiz com consciência 

nas consequências. A você José um forte abraço e obrigado por ser uma 

pessoa incrível. Logo todos se esquecerão de mim, portanto, não quero velório, 

flores, choro, mas sim uma cremação pura e simples e que minhas cinzas 

sejam jogadas em alto mar, pois não quero deixar marcas em um mundo que 

nunca me notou. Chega de palavras, pois estas também irão se perder com o 

tempo. 

Sexo: M Idade: 28.  Cor: branca.  Meio: tiro no ouvido.  Forma da mensagem: 

manuscrito a tinta esferográfica azul. (Comunidade Bilhetes Suicidas) 10
   

A partir das cartas de despedida de Leila Lopes e de Getúlio Vargas e 

do suicida anônimo podem-se apontar os tipos de suicídio que são: neurótico, 

melancólico e perverso. (RIGO, 2013) 

Rigo (2013) afirma que na neurose o suicídio se caracteriza como um 

apelo dirigido ao Outro, uma demanda de amor e de reconhecimento. No 

suicídio neurótico o sujeito está identificado ao nada, queixa-se de um 

sofrimento profundo que se manifesta em forma de angústia, e o explica como 

uma dor que dilacera o peito e a alma, como meio de se livrar dessa dor, o 

melancólico sai de cena, entregando-se ao ato suicida.  

O suicídio perverso (Getúlio Vargas)  se caracteriza pelo ato suicida 

quando algo da realidade se interpõe ao gozo, trazendo-lhe perdas 

significativas em sua posição social, denegrindo sua imagem diante das 

pessoas, o psicótico então se precipita num ato suicida para por um fim, um 

limite ao gozo do Outro.    

                                                           
10 Bilhetes suicidas. Disponível em http://www.avesso.net/suicid6.htm. Acesso em 17 
nov.2015 

http://www.avesso.net/suicid6.htm
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As fotos, bilhetes em comunidades em redes sociais estão relacionadas 

a pessoas que morreram vítimas de si mesmas, não se pode afirmar que todos 

os indivíduos que postam uma frase assim ou foto vá tentar o suicídio, ou 

morrer nesse ato, mas todo indício deve ser levado em consideração como 

uma alerta para a psicologia. 
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3 O PSICÓLOGO NO HOSPITAL DIANTE DO SUICÍDIO 

O psicólogo no ambiente hospitalar se depara com demandas que 

podem ou não ser atendidas; o paciente que cometeu a tentativa de 

autoextermínio chega ao local e o hospital acaba sendo o indício de uma 

dicotomia: tudo vai ficar bem, ou que a pessoa está muito mal e corre o risco 

de não voltar viva para a casa. Nesse contexto pode ser necessário solicitar o 

atendimento do médico psiquiatra e do psicólogo hospitalar, profissionais da 

saúde mental e até mesmo de uma pessoa que represente a religão que 

avaliam o paciente e seus familiares e os acompanham durante a internação. 

O psicólogo no espaço hospitalar diante daquele que sobrevive a uma 

tentativa de suicídio, atuando através da escuta, se coloca na posição de 

causa, e “através do ato analítico pode vir a criar no sujeito a demanda”. 

(MOURA, 2012, p.64) 

O psicólogo deve oferecer ao sujeito um espaço de escuta em se possa 

falar sobre a morte, sem precisar negar esse desejo. Para isso é preciso 

congruência, empatia, e isenção total de julgamentos. O psicólogo "deve propor 

e sustentar a terapia como um espaço para se reimaginar a morte e o corpo 

[...], de maneira que o paciente possa trazer livremente suas fantasias e ideias" 

(OLIVEIRA, 2012, p. 106).  

A escuta do sujeito pode representar uma possibilidade de intervenção, 

pois o falar pode ajudá-lo a compreender a si mesmo e suas vivências e o 

desejo de morrer.   

A escuta do ato da tentativa de suicídio pode ajudar o sujeito a 
criar e/ou desenvolver sua potencialidade simbólica. Portanto, 
parte-se do pressuposto de que o que é descarregado no ato 
de tentar acabar com a própria vida tem íntima relação com um 
excesso derivado de vivências traumáticas às quais não foi 
possível dar uma atribuição de sentido ou obter uma captura no 
mundo representacional do sujeito. (MACEDO; WERLANG, 
2007, p. 87). 

A escuta da vivência singular se delineia como fundamental para o 

entendimento da tentativa de suicídio e para o auxílio ao indivíduo. O suicídio é 

um ato que tem como finalidade encontrar uma solução para um sofrimento 
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intenso e é marcado por uma atitude interna ambivalente, pois, ao mesmo 

tempo em que o indivíduo quer alcançar a morte, ele busca ajuda, socorro. 

Werlang e outros (2004). O ato contra a vida é mais um pedido de ajuda 

realizado no momento em que o indivíduo não encontra mais sentido para sua 

vida, em que o vazio existencial permeia sua alma. 

Angerami (2010) argumenta que quando o paciente atenta contra a 

própria vida isto deve ser observado como um evento total, pois o ato não deve 

pode ser considerado um evento normal na história da pessoa, e deve-se levar 

em conta a possiblidade do ato estar vinculado a outros eventos cotidianos. 

Existem dois tipos de tentativa de suicídio: ativo e passivo. O ativo 

refere-se a pacientes que decidem acabar com a própria vida e utilizam meios 

como intoxicações exógenas, no Brasil predominam os psicofármacos, a soda 

cáustica, inalação de gás, cortes dos pulsos, arma de fogo, quedas ou 

acidentes provocados. Nesses casos o paciente chega ao hospital e é atendido 

no CTI (Centro de Terapia Intensiva), pois necessitam de cuidados especiais e 

urgentes, muitos dão entrada no pronto-socorro, são encaminhados ao hospital 

e precisam da internação no CTI, para tentativa de recuperação dos mesmos, 

que muitas vezes chegam inconscientes e só voltando à consciência algum 

tempo depois de internação.  (ANGERAMI, 2010) 

Esse paciente precisa de atenção sobre si levando-se em consideração 

o risco de morte que a tentativa provocou. A família ou acompanhantes devem 

ser contactados a fim de fornecer dados sobre o paciente até que este mesmo 

possa fornecê-los.   

Os dados coletados na triagem vão ajudar a conhecer o perfil 

psicológico do paciente e possibilitar a atuação de forma preventiva sobre o 

risco de nova tentativa, o que pode ocorrer ainda internado no CTI, ou logo 

após a alta, a incidência de casos em que após a alta o paciente e a família 

negam e ocultam o fato das outras pessoas e até entre si mesmos gerando 

“uma espécie de pacto de silêncio, o que não resolve o problema, mas 

perpetua os conflitos e fatores desencadeantes da tentativa de autoextermínio, 

mantendo o risco de nova tentativa”.  (ANGERAMI, 2010, p. 52). 
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O tipo de tentativa de suicídio na forma passiva referencia-se pelas 

atitudes autodestrutivas indiretas, como a negação do tratamento, a 

desobediência às ordens médicas, insistência em não guardar repouso ou 

realizar atividades contraindicadas ao tratamento ou mesmo abandono do 

tratamento, por conta própria, alimentação inadequada, demonstração de 

autoabandono que permeiam seu cotidiano.  

Uma senhora que foi constado um câncer em estado terminal se negou 

ao tratamento dizendo preferir a morte aos tratamentos de quimioterapia ou 

cirurgia, e nem ao menos aceitou tomar medicação alternativa, em cinco meses 

veio a falecer. (presenciamento pela pesquisadora e escuta verbal da 

paciente11) 

 Esse tipo de paciente precisa da atenção da equipe de saúde, do 

psicólogo e dos familiares, mesmo que o comportamento cause ou demonstre 

apatia, desânimo, desinteresse ou mesmo revolta diante das tentativas de 

aproximação e apoio dificultando a intervenção da equipe de saúde.  

Angerami (2010) ainda ressalta a necessidade do psicólogo estar atento 

para o menor sinal de manifestação de abertura para receber ajuda, porque se 

a equipe entra no mesmo processo do paciente pode abandoná-lo também e 

consequentemente a possibilidade de sobrevida do paciente pode  reduzir 

ainda mais; sendo assim, é importante que a equipe de saúde juntamente com 

o psicólogo demonstrem compreensão, perseverança, empatia na tentativa de 

ajudar essa pessoa que desesperançou-se de si mesma.      

Existe uma identificação entre o médico e o paciente no leito do hospital, 

o médico que está ali para curar lida com um paciente que não sabe como 

morrer e o médico tampouco sabe lhe explicar o sentido da morte, pois não 

trabalha com essa possiblidade, mas com uma possibilidade de vida, de 

espantar a morte, de fazer desaparecer a presença da morte, pelo menos por 

um momento essa possibilidade da não existência daquela pessoa. 

                                                           
11

 Acontecimento  junho a novembro de 2014 
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O ser humano paga grande quantia para continuar vivo e saudável, pois 

“o hospital é um microcosmos, onde se resumem com muita clareza os 

conflitos constitutivos da sociedade mercantil.” (KOVÁCS, 1992, p. 42), espera-

se que nesse espaço resgate-se a possibilidade de trazer de volta o ente 

querido, em vida, jamais a notícia da morte.   

O hospital é um ambiente cheio de mistérios em torno da morte, de uma 

forma tal que os pacientes não têm noção de que a morte acontece ali, pelo 

menos não com frequência. Não são relatados os acontecimentos de morte 

ente os funcionários e pacientes; ao contrário, se alguém morre as cortinas são 

fechadas; os mortos são empacotados, de modo que não se sabe se a pessoa 

que está ali está viva ou morta, ou o que realmente está dentro do „pacote‟.  

O paciente sai do quarto para fazer exames de rotina, só que não volta, 

o silêncio impera. De preferência os mortos são liberados para suas famílias 

somente de madrugada, evitando os olhares e os movimentos de parentes ou 

visitantes dentro do hospital. (KOVÁCS, 1992).  

A questão do conhecimento e consciência do homem sobre sua finitude 

e mortalidade não garante a aceitação da mesma como algo natural, dessa 

forma a sociedade ocidental com a tecnologia avançada tem tornando o 

homem inconsciente e privado de sua própria vida.  

Mesmo considerando todo o avanço da área da saúde, a tecnologia em 

torno da beleza e da tentativa de alongar a vida, a morte ainda é um mistério e 

surpreende quando chega por meios alheios à Medicina ou mesmo passando 

pelas mãos dos médicos. Não se pode negar que esses avanços ajudam a 

evitar mortes, amenizam dores físicas, podendo até mesmo, em alguns casos 

prolongar a vida, no entanto mortes como homicídios, desastres naturais, 

suicídio ainda tornam vulneráveis os recursos contra a morte. (STENZEL, 

2012, p. 75) 

3.1 A família: sobrevivendo ao ato  

O ato autodestrutivo e o comportamento suicida podem ser 

considerados multicausais, mas alguns fatores considerados protetores devem 



60 
 

ser promovidos em setores da sociedade, como na escola, por meio da 

educação, conscientização. (NETTO, 2013) 

A prevenção do comportamento suicida é possível e deve ter inicio na 

família,, na escola com conversas e palestras sobre a morte, valorização da 

vida, discussões sobre o tema, programas psicoeducativos, fraternidade, 

harmonia e respeito, pois esses assuntos quando bem ensinados preparam a 

criança e o adolescente para o enfrentamento  de conflitos e dificuldades do dia 

a dia. (WERLANG, 2013, p.28) 

As reações que as pessoas têm ao acontecimento do risco de suicídio 

ou ao ato considerado bem sucedido provocam emoções como raiva, culpa, 

medo, tristeza, ansiedade, vergonha, saudade. Os sobreviventes são afetados 

por essas emoções e também pelas consequências causadas por elas, como a 

negação, depressão, isolamento, não aceitação da ausência, conflitos de 

ajustamento, problemas para estabelecer novas relações, sensação de 

desamparo, queda de produtividade, desenvolvimento de problemas mentais, 

aumento abusivo de álcool e drogas e desinvestimento em sua própria vida.  

(TAVARES, 2013) 

O processo de acompanhamento psicológico clínico tanto para a família 

quanto para o paciente faz-se necessário para que os mesmos possam 

reelaborar a forma de vida, auxiliando o paciente nesse momento de crise de 

sua vida, contribuindo para a prevenção de novas tentativas de autoextermínio 

no meio familiar por ocasião posterior à morte da pessoa que partiu por 

suicídio.  

Kovács (2010) afirma que o suicídio é uma das mortes mais difíceis de 

elaborar, por causa da culpa que desperta nos que ficam, assim como a 

tentativa de suicídio, ativa a sensação de impotência, abandono, em quem fica 

ou é sobrevivente ao ato suicida ou ainda presencia a tentativa de 

autoextermínio.  

O que fica precisa lutar com sua própria culpa, principalmente quando o 

suicida nada deixou declarado, as dúvidas são ainda mais aterradoras. Os 

parentes, amigos, companheiros de trabalho, ou seja, pessoas do convívio da 
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pessoa que atentou contra sua vida e morreu são alvos de suspeita e recebe 

olhares de condenação como sendo os responsáveis pela morte do outro. 

(KOVÁCS, 2010) 

Tenta-se de todas as formas possíveis compreender o ato de 

autoextermínio ou suicídio consumado; por maior que seja a angústia, o 

conflito, o desgosto e o sofrimento, as pessoas que ficam ainda consideram a 

vida como solução para possível solução dos mesmos e não a morte.  

Trabalhar com a família e amigos é de suma importância, pois suas 

vidas podem ser radicalmente mudadas com a morte daquela pessoa, ainda 

mais por suicídio, pode ocorrer da pessoa que passou por esse momento de 

sofrimento da morte do outro por suicídio precisar dar significado a essa perda, 

buscar um sentido em sua vida para o ato de pôr fim à própria vida, como fez a 

pessoa que se foi. (TAVARES, 2013), como foi o caso de uma mãe que após 1 

ano  do suicídio do filho, suicidou-se utilizando chumbinho. Depois da morte da 

mãe, o filho que ficou, sentindo-se culpado porque fazia uso de bebida 

alcoólica e pensando que a mãe morrera por sua causa, enforcou-se dentro de 

casa, sendo encontrado pela polícia três depois.12 

A importância de atendimento psicológico aos sujeitos que tentam contra 

sua própria vida levanta outro fator tão relevante quanto atender a pessoa, que 

é o atendimento aos familiares e os envolvidos diretamente no processo. Uma 

criança de 7 anos está enfrentando a separação dos pais, a mãe com 

depressão que tenta o suicídio e vai parar no hospital, ficando 8 horas no CTI. 

Essa esposa está tendo dificuldades em enfrentar a separação, quem está 

trabalhando por essa criança, quem está pensando nela e assistindo a ela e 

essa mãe?13  

O caso da mãe que após perder o filho por acidente não mais aceita a 

vida como presente e tenta se matar 22 vezes no ano da ocorrida morte do 

filho, com a justificativa de que preferia morrer que ver outros filhos morressem 

                                                           
12 Relato pessoal: irmão da vítima. Dia 10 set de 2015 
13 Relato pessoal: própria vítima. Dia 16 nov de 2015 
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Ela não morreu, mas encontrou sentido em viver ajudando outros a superarem 

situações difíceis e cuidando de doentes em fase terminal. 14 

Apesar de não existir fórmula para ajudar a pessoa que tentou o suicídio 

ou a família, pode entender que é ouvindo e desenvolvendo empatia em 

relação ao sofrimento e aos eventos que podem estar causando angústia, 

desespero, estresse ou dor emocional, levando-se em consideração que o 

suicídio ou a tentativa de dar fim á vida não se dá de uma hora para outra, nem 

por uma só causa, mas a pessoa que pensa no suicídio como resposta para si, 

talvez já tenha tentado todo tipo de recurso disponível, e então já não vê muitas 

alternativas ou formas mais adequadas de buscar ajuda. (TAVARES, 2013) 

Desse modo, lidar, acolher, trabalhar com o luto na família é 
importante para a prevenção do suicídio. [...] os pesquisadores 
e a experiência têm mostrado que o luto pelo suicídio pode ser 
complicado. Esta é uma experiência, vivenciada de modo 
extremamente sofrido e isso pode ter consequências. (SILVA, 
2013, p. 60) 

Cada família, cada membro da família passará por esse momento de 

forma singular, pois cada pessoa tem sua particularidade, porém alguns 

elementos são essenciais para o psicólogo no lidar com todas as pessoas: a 

empatia no ato de acolhimento e acompanhamento. (SILVA, 2013) 

A família da pessoa que tentou o suicídio ou se matou nutre em si 

pensamentos que geram culpa e sofrimento como a mãe sobre o filho: porque 

não percebeu que ele estava sofrendo. A esposa sobre o marido: será que não 

era boa esposa?  Os pais em relação ao filho: onde foi que erraram?  

O psicólogo precisa trabalhar com a família e equipe de saúde, ao 

mesmo tempo em que mantem uma relação de confiança com o paciente, 

permitindo que expresse as motivações do desejo de morrer, e como pretende 

colocar o plano suicida em prática, para que se possa ter uma intervenção 

efetiva e que logre algum sucesso.  

Uma família perdeu o filho de 28 anos (casado, pai de dois filhos – 7 e 2 

anos) que se suicidou 15 dias após o filho mais novo completar dois anos de 

                                                           
14

 Relato pessoal e comportamental da própria pessoa. Vivência com a pesquisadora 
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idade, disse para a esposa que ia trabalhar, não voltou para almoçar, nem à 

tarde. Não sendo seu costume fazer isso, a esposa ligou para o trabalho do 

marido e disseram que ele havia sido dispensado no dia anterior. Foi 

encontrado dentro do carro, à beira da estrada, com todas as janelas fechadas; 

havia morrido asfixiado com gás. Não deixou carta, não demonstrava 

comportamento suicida, parecia uma pessoa resolvida. E agora, como ajudar 

essa esposa, esses filhos os pais e amigos desse rapaz?   

O que dizer da esposa que queria que os filhos andassem bem 

arrumados tivessem o melhor material escolar e a casa estivesse sempre com 

os móveis novos, se depara com uma carta que dizia: “não consigo satisfazer 

todos os seus desejos, morro para te deixar escolher outra pessoa que te faça 

feliz e realizada.“15, deixou a esposa e dois filhos. A mulher foi duramente 

acusada de culpa pelos familiares do marido e caiu em profunda depressão. 

O próprio psicólogo pode ser um sobrevivente ao ato suicida ou ser pego 

de surpresa com um paciente que tenta o suicídio mesmo estando em terapia, 

desta forma faz-se necessário entender o sofrimento e processo de luto dos 

sobreviventes para que se caso ocorra com um de seus pares ou dentro de seu 

ambiente de atuação tenha-se os recursos mínimos para enfrentamento do 

ocorrido.       

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Acesso à carta de despedida: A pesquisadora era amiga da vítima 
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4 ARCOS: UM ESTUDO SOBRE TENTATIVA DE AUTOEXTERMÍNIO E 

SUICÍDIO 

 

A população do município de Arcos, de acordo com o último censo 

realizado pelo IBGE divulgado em 1º de dezembro de 2010, apresenta os 

seguintes dados: População masculina: 19.390 habitantes - 49,79%; população 

feminina: 19.556 habitantes - 50,21%; total das populações por gênero: 38.946 

habitantes - 100,00%; zona urbana: 35.602 habitantes - 91,41%; zona rural: 

3.344 habitantes - 8,58%, totalizando a população do município: 38.946 

habitantes - 100,00%.  

 

 

Tentativa de suicídio 15 a 20 anos (59, 1 em 100 habitantes); 21 a 29 

anos (56,5 em 100.000 habitantes); 30 a 50 anos (77,1 em 100.000 

habitantes) 

A referida cidade, segundo dados da Secretaria de Saúde-FUMUSA 

(Fundação Municipal de Saúde de Arcos) é um município com taxas altas 

preocupantes de tentativas de autoextermínio, intoxicação por substâncias e 

Item Quantidade

Masculina 19390

Feminina 19556

Total por genero 38946

Item Quantidade Percentual

Urbana 35602 91,41%

Rural 3344 8,58%

Total por municipio 38946 100%

Gráfico Populacional por genero

Gráfico Populacional por zona

Gráfico Populacional

FONTE: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas)2010

Masculina

Feminina

Total por genero

Gráfico Populacional por genero 

Urbana Rural Total por municipio

Percentual 91,41% 8,58% 100%

Quantidade 35602 3344 38946

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Gráfico Populacional por zona 



65 
 

violência física. Dados epidemiológicos da cidade de pessoas atendidas no 

pronto Atendimento da FUMUSA registraram nos anos de 2011 e 2012:  23 

tentativas de suicídio entre pessoas nas idades de 15 a 20 anos; 22 nas idades 

de 21 a 29 anos e 41 nas idades de 30 a 50 anos, sendo esse grupo formado 

na sua maioria por mulheres (dado não contabilizado, mas observado pelas 

enfermeiras atendentes) de classes sociais variadas, com relacionamento 

estável ou divorciadas, queixa de término de relacionamento prolongado e 

ainda violência física antes do ato de tentativa de suicídio.(informação verbal)16 

Abasse (2009) aponta que no Brasil, no ano de 2000, foi observada uma 

taxa maior de internação por tentativa de suicídio nos homens (6,8/ 100.000 

habitantes) do que nas mulheres (4,2/ 100.000 habitantes), da população geral. 

Em Arcos, segundo a enfermeira o maior número de atendimento no pronto 

atendimento são mulheres.  

Ao se estratificar os dados por sexo e faixa etária, o sexo feminino 

apresentou maiores taxas de internação do que o masculino, nos grupos de 10 

a 14 anos e 15 a 19 anos (2,7 e 6,8/ 100.000 habitantes, respectivamente). 

Entre os homens, as taxas alcançaram os seguintes valores: 10 e 14 anos (2,5/ 

100.000 habitantes) e 15 a 19 anos (5,5/ 100.000 habitantes) (ABASSE, 2009) 

 A enfermeira não tem relatos sobre a porcentagem de tentativas de 

suicídio do sexo masculino, pois não pontuam esse dado, apenas o paciente, 

idade, forma de tentativa e assim também na violência física. Por observar 

alguns casos atendidos comentou se tratar mais de mulheres. Mas não 

apresentou dados relativos a essa particularidade. (informação verbal)17  

 Esse número nos dados computados não condiz com a verdade de 

todas as tentativas de autoextermínio, pois nem todos os que o fazem se 

apresentam no pronto atendimento; não existem dados na FUMUSA de 

suicídios consumados e dos que são atendidos, não se pode afirmar quantos 

desses tentarão outras vezes seja para tentativa ou para consumar o ato, pois 

não há previsão.  

                                                           
16 Dado fornecido pela Enfermeira- Chefe da FUMUSA (Margareth) Data, 26/10/2015      
17 Dado fornecido pela Enfermeira- Chefe da FUMUSA (Margareth) Data, 27/10/2015      
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Em um estudo epidemiológico elaborado por Botega (2014) estima-se 

que as tentativas de suicídio superem o número de suicídios em pelo menos 

dez vezes. A pesquisa relata que não há em nenhum país um registro de 

abrangência nacional dessas tentativas, talvez pelo mesmo fato citado pela 

enfermeira na FUMUSA, que nem todos procuram o pronto-atendimento, nem 

a polícia, nem são internados.  

O que se tem em relação ao Brasil deriva de um estudo realizado pela 

OMS, na área urbana do município de Campinas, em 2003.  

Nesse estudo, a partir de listagens de domicílios feitas pelo 
IBGE, 515 pessoas foram sorteadas e entrevistadas face-a-
face por pesquisadores da Unicamp. Apurou-se que, ao longo 
da vida, 17,1% das pessoas “pensaram seriamente em por fim 
à vida”, 4,8% chegaram a elaborar um plano para tanto, e 2,8% 
efetivamente tentaram o suicídio. De cada três pessoas que 
tentaram se suicidar, apenas uma foi, logo depois, atendida em 
um pronto-socorro. (BOTEGA, 2014,  p. 233) 

 

Kovács (2010) declara que as tentativas de suicídio são “atos 

deliberados de autoagressão, em que a pessoa não tem certeza da 

sobrevivência, manifestando uma intenção autodestrutiva e uma consciência 

vaga do risco de morte (KOVÁCS, 2010, p. 171)  

Os casos de violência física nesta mesma data em que foram colhidos 

os dados de tentativa de autoextermínio são apresentados da seguinte 

maneira: 57 de 15 a 20 anos; 72 de 21 a 29 anos; 115 de 30 a 50 anos; sendo 

a taxa de violência física tão expressiva questiona-se se a mesma não se 

relaciona de alguma forma com as tentativas de autoextermínio atendidas no 

pronto atendimento? 

Os meios mais utilizados para a tentativa de suicídio nos casos 

atendidos na Secretaria de Saúde em Arcos são: enforcamento; ingestão de 

substâncias (álcool, veneno, medicamentos para pressão, antidepressivos e 

ansiolíticos); álcool/fogo; bem como outros meios não especificados. 

A intoxicação por ingestão de substâncias com atendimento de pessoas 

atendidas no Pronto Atendimento nos anos citados é elencada da seguinte 

maneira: 23 de 15 a 20 anos; 19 de 21 a 29 anos; 32 de 30 a 50 anos, sendo 

inclusive o único meio contabilizado nos registros por ser em maior incidência 
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que outros, um fato interessante sobre as tentativas de autoextermínio é que 

apenas pequena porcentagem, cerca de 3 apresentam quadro depressivo ou 

indivíduo portador de doença mental, os outros relatam não sofrerem nenhum 

tipo de doença e não saberem por que fizeram tal ato. 

Uma tentativa de suicídio deve ser reconhecida como o principal fator de 

risco para sua futura concretização, pois após uma tentativa, o risco de suicídio 

pode aumentar em pelo menos cem vezes em relação às pessoas que nunca 

tentaram; “o registro e atendimento cuidadoso de casos de tentativas de 

suicídio pode diminuir o número de suicídios efetivados” (BOTEGA, 2014,  p. 

233) 

Os dados da pesquisa feita pela OMS em Campinas, Botega (2014),  

mostram apenas uma parte da porcentagem de pessoas que tentam o suicídio, 

assim como os dados da FUMUSA, pois só se sabem das pessoas que 

tentaram o autoextermínio quando estas procuram o serviço de saúde e o 

chamado “comportamento suicida” não é reconhecido como problema a ser 

socorrido na área da saúde. 
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Suicídio consumado (28,3 em 100.000 habitantes) Período: 3 anos e 10 
meses  

Tentativa de suicídio (534,5 em 100.000 habitantes) Período: 3 anos e 10 
meses  

Os dados de tentativas de suicídio nas idades entre 30 a 50 anos foi a 

mais relevante; assim como os casos de violência física na mesma faixa etária, 

e, segundo a enfermeira chefe quando chegam pacientes com histórico de 

tentativa de suicídio logo a equipe de saúde começa a ficar nervosa, 

conversam entre si e se questionam o porquê da tentativa de autoextermínio, já 

que esse ato vai de encontro aos princípios fundamentais do Código de Ética 

dos Profissionais de Enfermagem (COFEN) que preconiza a saúde e qualidade 

de vida da pessoa, família e coletividade.  

 O Profissional de Enfermagem atua na promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde, respeita a vida, a dignidade e os direitos 

Item Quantidade
15 a 20 anos 57

21 a 29 anos 72

30 a 50 anos 115

Total 244

Item Quantidade

15 a 20 anos 23

21 a 29 anos 22

30 a 50 anos 30

Total 70

Item Quantidade

15 a 20 anos 23

21 a 29 anos 19

30 a 50 anos 32

Total 74
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humanos, em todas as suas dimensões, exerce suas atividades com 

competência para a promoção da saúde do ser humano na sua integridade, de 

acordo com os princípios da ética e da bioética. (CÓDIGO DE ÉTICA DE 

ENFERMAGEM)18  

Quando os enfermeiros constatam que o meio que o suicida utilizou para 

se matar dá mais trabalho para o profissional de saúde do que colocam a vida 

em risco, então os profissionais reagem com raiva da atitude da pessoa, pois 

consideram que este indivíduo é agressivo tanto com ele quanto às pessoas 

próximas.  

Vidal (2013) declara que sendo o suicídio considerado um fenômeno 

humano multíplice, global e que representa um grande problema de saúde 

pública em todas as partes do mundo onde se apresenta deveria ser encarada 

pela equipe de atendimento como uma oportunidade para que os profissionais 

realizassem alguma intervenção preventiva e terapêutica. 

 Mas isso não parece ser uma realidade provável nem tão possível, pois 

o Pronto Atendimento de Saúde tem uma demanda muito grande de pessoas 

todos os dias, então não dispõe de profissionais no quadro de funcionários em 

número e/ou habilitados para tal cargo.  

Na FUMUSA os dados apresentados apontam para uma realidade que 

para cada caso atendido no Pronto Atendimento existam pelo menos 3 ou 4 

que não procuram atendimento médico por desconhecimento, vergonha, por 

ser de pequena gravidade, por serem considerados “acidentes” domésticos, 

porque a família sente-se exposta. Os casos que não são atendidos pelos 

médicos, ou seja, os que passaram apenas pelas enfermeiras não são 

assinalados, apenas registrados as lesões ou trauma decorrente.  

Os pacientes que chegam ao pronto atendimento com relatos de 

tentativa de suicídio geralmente já o fizeram outra vez, por uma ou mais vezes, 

as enfermeiras “falam com eles que não devem fazer isso, que eles têm que 

                                                           
18Código de Ética de Enfermagem. (CEPE). Disponível em  
http://itarget.com.br/newclients/sobecc.org.br/2015/pdfs/legislacao/10.pdf. Acesso em 
17 nov de 2015 

http://itarget.com.br/newclients/sobecc.org.br/2015/pdfs/legislacao/10.pdf
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pensar nos outros, na família, nos amigos, na sua vida; mas parece que eles 

não ouvem”.  

Isso não é fácil de resolver, não se tem uma resposta pronta, porque a 

pessoa vítima de si mesma “não quer ouvir”, ela precisa falar, dizer de seus 

problemas, resolver, por si mesma os seus dilemas.  As histórias de tentativas 

de suicídio anteriores devem ser entendidas como um importante fator de risco 

a ser considerado.  

Em alguns relatos, quando os pacientes são atendidos no Pronto 

atendimento declaram sua intenção de morrer por não tolerar a perda da mãe, 

a perda do filho, o término de um relacionamento, uma união conjugal 

conflituosa, na qual a mulher é vitima de violência doméstica; os mesmos 

enxergam nos comportamentos suicidas uma saída para o seu sofrimento. 

A Enfermeira chefe, declarou que algumas adolescentes manifestam 

certo prazer nos atos que realizam, testando todos os limites possíveis, 

algumas desde a infância, como automutilação (cortes nos braços, nas pernas 

e debaixo da língua). Ela atribui os acontecimentos relatados a conflitos 

psíquicos. (informação verbal)19 

Os pacientes que não apresentam ou não falam de causas possíveis, 

que não sabem expressar o que aconteceu ou como chegaram ao ponto de 

auto agressividade, tornando impossível detectar como chegaram à decisão da 

tentativa de autoextermínio são encaminhados ao CREAS (Centro 

Especializado de Assistência Social) se a pessoa apresentar vulnerabilidade, 

ao CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), e por fim o atendimento 

psicoterapêutico no PSF (Programa de Saúde da família) para continuidade do 

tratamento psicológico. 

Partindo do pressuposto da necessidade de “falar” do paciente vítima de 

si mesmo, a Psicologia é importante no sentido de oferecer um tempo de 

escuta do ato da tentativa de suicídio; esse procedimento possibilita o sujeito a 

criar e/ou desenvolver sua autonomia.  

                                                           
19 Dado fornecido pela Enfermeira- Chefe da FUMUSA (Margareth) Data, 26/10/2015 
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Parte-se da premissa de que o que é descarregado no ato de tentativa 

de autoextermínio tem íntima relação com um quadro de “vivências traumáticas 

às quais não foi possível dar uma atribuição de sentido ou obter uma captura 

no mundo representacional do sujeito.” (MACEDO; WERLANG, 2007, p. 87). 

A escuta da vivência deste sujeito que está diante do psicólogo, 

apresentando uma história de tentativa contra a própria vida deve ser de 

maneira que o paciente possa trazer livremente suas fantasias e ideias, o que 

estava pensando ou pensa sobre essa tentativa passagem ao ato, pois este 

fato não se dá isolado de fatores às vezes entrelaçados entre si de tal forma 

que a pessoa não consegue se desvincular e resolve “fugir” por não achar uma 

solução possível. 

O momento de escuta se delineia como fundamental para o 

entendimento da tentativa de suicídio e para o auxílio ao indivíduo. O suicídio é 

um ato que tem como finalidade encontrar uma solução para um sofrimento 

intenso e é marcado por uma atitude interna ambivalente, pois, ao mesmo 

tempo em que o indivíduo quer alcançar a morte, ele busca ajuda, socorro.  

A tentativa de suicídio deve ser considerada como um pedido de ajuda 

realizada no momento em que o indivíduo não encontra mais sentido para sua 

vida, em que o vazio existencial permeia sua alma, não deve ser encarado 

como um fato isolado, mas intrincado com circunstâncias diversas e 

importantes para a pessoa. (WERLANG, 2004) 

Silva (1970) reitera que cada caso é um caso e que devem ser tomados 

como singulares e não generalizados, cada pessoa tem uma história, para 

cada uma tem uma explicação, “um silêncio” “um não sei” que fala coisas 

significativas para as quais o psicólogo deve estar atento. 

Na busca de dados sobre suicídio, o Quartel da Polícia Militar de Arcos 

foi a fonte procurada, o Cabo que tratava desse setor forneceu dados de 

suicídio por tentativa e suicídio consumado nos anos de 2012 a 2015, até o dia 

da coleta, 26 de outubro de 2015; sendo o procedimento de atendimento após 
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pedido de socorro por familiares da vítima da autoagressão, do hospital ou do 

Pronto atendimento. (informação verbal)20 

Os dados são computados da seguinte forma: em 2012 foram atendidos 

53 casos de tentativas de suicídio e 5 suicídios consumados; em 2013, 53 

tentativas de autoextermínio e 02 suicídios consumados; em 2014, 62 

tentativas de suicídio e 02 suicídios consumados; 2015 até dia 26 de outubro, 

tentativas de suicídio 40 e 02 suicídios consumados.  

Partindo da leitura o gráfico pode-se inferir que em 2013 e 2014 o 

número de pessoas que procuraram a Polícia Militar foi o mesmo, mas em 

2015 por não ter findado o ano ainda, não se pode dizer que o número neste 

ano continuará estável, não que se espere isso por causa dos dados 

apresentados, mas por entender que o ser humano é imprevisível; sendo 

assim, o que nos resta é aguardar.  

 

Fonte: Polícia Militar 

O Cabo da Policia que forneceu os dados até a data de 26 de outubro de 

2015 fez observações sobre o número de tentativas de suicídio explicou, por 

exemplo, que os suicídios consumados não representam 10% do número das 

                                                           
20 Dado fornecido pelo Cabo Vieira na Polícia Militar de Arcos. Data, 26/10/2015      
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tentativas de suicídio; sendo o maior número em 2012, nos outros anos a 

porcentagem é menor ainda e no total permanece a porcentagem de menos de 

10%. Ele reitera que “quando uma pessoa quer morrer ou matar seja o outro ou 

a si mesmo ninguém pode segurar, ela mata ou morre mesmo”.  

O cabo explica que recebem chamados das famílias, do hospital e do 

Pronto atendimento, no entanto, nem todas as famílias acionam a Polícia. Nos 

casos citados, por exemplo, deixam de fazê-lo para preservar a família e a 

pessoa que tentou o suicídio ou consumou o ato, principalmente em casos de 

sofrimento mental ou usuário de drogas, por medo de consequências ou 

especulações sobre os casos. (informação verbal)21  

Sobre o número de tentativas de suicídios, ele disse que não são todos 

os casos que podem ser chamados assim, mas como o médico fez os 

procedimentos e deu o laudo, eles precisam seguir o protocolo e fazer o 

boletim como sendo um ato contra a própria vida. 

No entanto, conforme o relato dos policiais muitos dos casos atendidos 

são de pessoas que tomaram “um ou dois medicamentos com álcool” ou 

misturam bebida alcóolica com outras substâncias e se tornam violentos, então 

as famílias chamam a polícia. O sujeito é encaminhado ao hospital e liberado 

logo após.  “esse povo não quer morrer não, a família é que apavora” 

(informação verbal)22 

Em Arcos, a Secretaria de Saúde conta com plantão de atendimento e 

socorro para atendimento de pessoas em situação de tentativa de 

autoextermínio, estas são socorridas pelas enfermeiras, e se necessário 

encaminhadas ao médico para examines e avaliação de risco e posteriormente, 

podem ser encaminhados para o CREAS (Centro Especializado de Assistência 

Social), CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), para o CAPS 

(Centro de Atenção Psicossocial), e por fim ao PSF (Programa de Saúde da 

família) para a continuidade do atendimento psicoterapêutico, a cidade conta 

com uma unidade de cada centro de atendimento especializado e 10 PSFs. 

                                                           
21

 Dado fornecido pelo Cabo Vieira na Polícia Militar de Arcos. Data, 26/10/2015      
22

 Dado fornecido pelo Cabo Vieira na Polícia Militar de Arcos. Data, 26/10/2015      
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No CAPS, a psicóloga chefe da instituição explicou que a instituição  é 

um serviço de saúde mental que cuida de pessoas com transtornos mentais 

graves, psicoses e neuroses graves, cujos quadros clínicos justifiquem sua 

permanência em um serviço de cuidado intensivo, diário e continuadas, onde a 

pessoa pode ficar internada durante o dia. (informação verbal) 23 

  O CAPS tem plantão todos os dias, o horário de funcionamento é de 

segunda à sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas e os internos 

podem receber visitas de manhã e à tarde, a qualquer hora do dia e conta com 

os seguintes profissionais: 1 assistente social, 04 psicólogos, 1 enfermeira, 2 

psiquiatras. 

  O serviço de atendimento à família acontece todas as terças-feiras na 

parte da tarde e é um trabalho de conscientização, instrução e orientação 

coordenada pela assistente social, trabalhando com dinâmicas, palestras e 

escuta a fim que o paciente seja atendido no seio da família de forma efetiva, 

pois as famílias e sociedade apresentam certa resistência com pacientes que 

passam por esses conflitos. 

 O principal objetivo do CAPS não é manter os pacientes internados, mas 

evitar a internação psiquiátrica e integrar o usuário à família e à comunidade, 

no entanto não busca o paciente em casa, ou seja, não faz busca compulsiva, 

“apenas passiva”, isto se dá com o pedido da família para buscar ou atender a 

pessoa com sofrimento mental. Então alguém vai até a casa, avalia e a pessoa 

vai para o CAPS até à condição de ser liberado para o PSF (Programa de 

Saúde da Família)   

 Além disso, segundo a Psicóloga, o usuário ao buscar o tratamento no 

CAPS deve estar acompanhado de um familiar, para que o responsável por ele 

assine ou se comprometa com as regras e horários estabelecidos e também 

saiba que a pessoa ficará “internada” temporariamente ou não e ainda 

acompanhar o tratamento até que o mesmo seja liberado.  

 No CAPS, o paciente não é internado só porque a família se queixou do 

problema, ou porque apresenta um “surto”, chegando à instituição o usuário é 

                                                           
23 Comunicação pessoal. Psicóloga Nayara. Data, 29/10/2015      
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submetido à triagem, acolhido por um técnico de saúde mental que, após 

escutá-lo, avalia junto à equipe se o usuário apresenta perfil para ser atendido 

no CAPS. 

  Em caso negativo, o usuário/ paciente será encaminhado ao PSF ou se 

está em situação de vulnerabilidade e isto acarreta em outros problemas o 

paciente deve ser encaminhado ao CREAS.  

  A psicóloga do CAPS explicou que o Programa Saúde da Família 

(PSF), criado pelo Ministério da Saúde em 1994 tem como objetivo reorganizar 

a prática da atenção à saúde em novas bases e substituir o modelo tradicional, 

de hospitalização, promovendo e melhorando a qualidade de vida dos usuários. 

Arcos conta com 10 PSFs que atendem no Centro da cidade e bairros. 

(informação verbal)24 

 No CREAS (Centro Especializado de Assistência Social) a Secretária 

atendente deu esclarecimento sobre o objetivo do serviço aos usuários, ela 

disse que “o CREAS é responsável pela orientação e apoio especializados e 

continuados a indivíduos e famílias que estão em situação de vulnerabilidade, 

que tiveram seus direitos violados”.  (informação verbal)25 

 O CREAS tem como principal objetivo o resgate da família, 

potencializando sua capacidade de proteção aos seus membros, mas não se 

envolve em situações de tentativa de suicídio e suicídio consumado, se a 

família relatar o ocorrido, o paciente é encaminhado ao CAPS e ao PSF.  

No CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) a atendente 

Nayara, estudante de psicologia, estagiária na instituição disse que o sistema 

governamental é responsável pela organização e oferta de serviços da 

Proteção Social Básica nas áreas de vulnerabilidade e risco social.   

O principal serviço ofertado pelo CRAS é o Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família (PAIF).  Os objetivos do PAIF são a prevenção 

da desestrutura dos vínculos familiares, a promoção de ganhos sociais e 

                                                           
24 Comunicação pessoal. Psicóloga Nayara. Data, 29/10/2015      
25 Comunicação pessoal. Secretária Elaine. Data, 29/10/2015      
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materiais das famílias e o acesso a benefícios, programas de transferência de 

renda e serviços socioassistenciais, as ações são implementadas pela 

assistência social. 

Rigo (2013) apresenta algumas ações que visam dar atendimento e 

esclarecimento a pacientes e familiares envolvidos no fenômeno da tentativa 

de morte por suicídio, pontua que para atender o paciente deve-se 

disponibilizar acompanhamento psicológico, psiquiátrico, terapia ocupacional e 

momentos de reflexão religiosa. Com as famílias podem-se promover palestras 

informativas sobre depressão, suicídio, comportamento suicida, colher queixas, 

informações sobre histórico de suicídios ou tentativas na família do paciente, 

com o objetivo de diminuir os equívocos causados pela falta de informação. 

 Com os profissionais da saúde pode-se pensar em cursos de 

capacitação, a fim de instrumentalizá-los para o reconhecimento dos sinais e 

sintomas que podem indicar risco de suicídio ou tentativa, possibilitando assim 

o encaminhamento precoce desses indivíduos para tratamento. (RIGO, 2013, 

p. 30) 

Várias ações podem ser realizadas no âmbito da saúde pública, como 

elaboração de estratégias nacionais e locais de prevenção do suicídio, 

conscientização do fenômeno e discussão de tabus na população, detecção de 

comportamentos suicidas, tratamento precoce de transtornos mentais, controle 

de meios letais àqueles que já tentaram o suicídio (redução de armas de fogos, 

regulação do comércio de agrotóxicos, arquitetura segura em locais públicos), 

bem como apoio e treinamento de profissionais de saúde em prevenção de 

suicídio. (BOTEGA, 2014, p. 234) 

Conforme observações colhidas tanto na FUMUSA quanto na Polícia 

Militar, percebe-se a necessidade de alguns cuidados ao se analisar dados 

sobre autoextermínio ou tentativa de suicídio, pois algumas questões 

interferem no real dimensionamento do fenômeno. Entre elas, podem-se citar: 

imprecisão na computação dos dados; falhas nas notificações; taxas oficiais 

ineficientes; a imprecisão na fonte de produção (Polícia, Hospital). O estigma 

em torno deste tipo de morte, o uso de conceitos e definições para falar do ato 
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suicida, o problema em saber se o episódio foi acidental ou intencional. Se 

forem crianças e adolescentes, essas barreiras na precisão dados serão 

maiores, já que em muitos casos os atos autodestrutivos são negados ou até 

escondidos pela família, devido a sentimentos de culpa, vergonha e medo de 

punição. (ABASSE, 2009) 

Levando-se em consideração o número de tentativas de suicídio na 

cidade de Arcos, observa-se a necessidade de profissionais da saúde, 

psicólogos, pessoas vinculadas à religião para dar suporte e escuta aos 

pacientes, à família e profissionais de saúde.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 A pesquisa sobre o fenômeno da tentativa de autoextermínio e suicídio 

consumado e a contribuição da Psicologia teve como objetivo trazer definições 

que possam auxiliar no conceito e na abordagem e aprofundamento do tema 

em questão para que se discutam as práticas e o papel do psicólogo no 

entendimento e escuta do paciente vítima de si mesmo ao recorrer à tentativa 

de suicídio como forma de ficar livre do sofrimento que se torna insuportável.  

Através da pesquisa do tema proposto encontraram-se subsídios para 

investigar se a psicologia pode contribuir com sua atuação numa situação de 

tentativa de autoextermínio visando à prevenção da execução do ato suicida. 

A escolha do tema justificou-se pela relevância do tema na Psicologia , 

já que o objeto de estudo da mesma é o ser humano e que para se fazer 

ciência a mesma deve estar envolvida no projeto social, político e sobretudo 

humano visando sempre aprimorar o conhecimento para atuar  no âmbito da 

saúde pública, pois a psicologia só pode intervir com efetividade  a partir do 

momento em que possui qualificação para entender o fenômeno e condições 

de identificar fatores que levam ao risco de suicídio na família, utilizando-se dos 

instrumentos práticos e teóricos para esse fim. 

  A experiência da pesquisadora com familiares de pessoas que se 

suicidaram e indivíduos que tentam contra a própria vida, com pessoas que 

apresentam comportamento suicida foi relevante para a produção dessa 

monografia, e também pelo impacto que esse fenômeno causa na sociedade, 

no seio familiar, e ainda pelo desejo de ser útil na vida da pessoa que possa 

tentar o extermínio, considerando como tema relevante no processo da vida e 

para a formação e práxis do psicólogo, pois este trata diretamente com 

diversos fatores geradores de angústia no ser humano, que envolvem vida e 

situações de morte, contribuindo para futuras pesquisas sobre o tema.  

A partir dessa pesquisa pode-se inferir que o psicólogo pode contribuir 

sim na sua prática diária, seja na clínica, no hospital, em terapia individual ou 

em grupo numa situação de autoextermínio, proporcionar prevenção da 

execução da consumação do ato, por meio da escuta e reconhecimento dos 
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atos e comportamentos suicidas, como sinais de alerta, lembrando que quem 

quer se matar, se mata, não sem uma angústia que lhe atravessa; mas quem 

tenta contra a própria vida pode ser auxiliado pela psicologia, bem como seus 

familiares para que sejam evitados outra tentativa ou ato suicida que logre 

sucesso. 

O presente estudo aponta que Arcos apresenta taxas preocupantes de 

tentativas de suicídio, não sendo a maior do Estado, mas ainda assim pede-se 

um olhar sobre as causas possíveis que levam tantas pessoas a escolherem a 

morte de si como solução para os problemas. 

A autointoxicação é o meio mais utilizado para a tentativa de cometer 

suicídio no município. Os dados por esse meio citado sugerem a facilidade de 

acesso a medicamentos controlados. Essa característica nos remete à reflexão 

de algo importante presente na sociedade atual, que é a busca da solução 

imediata para os conflitos emocionais, acredita-se, erroneamente que haja 

medicação para todas as dores, para os conflitos, levando à banalização da 

medicação e ao uso indiscriminado de medicamentos. 

Partindo-se desse pressuposto, o tipo de morte por suicídio e a tentativa 

de autoextermínio deve ser investigado, estudado e compreendido por diversas 

áreas do conhecimento científico e que para entendê-lo deve-se perceber a 

intercessão de fenômenos psicológicos, sociais, biológicos e ambientais, dentro 

de um contexto sócio histórico e cultural. 

O estudo sobre a tentativa de autoextermínio e suicídio, bem como as 

possibilidades de intervenção psicológica não pretende fazer o paciente 

arrepender-se do ato, mudar sua realidade, influenciar sua decisão para que 

valorize a vida, não se mate, ou julgá-lo em seu ato.  

Pretende-se oferecer uma escuta ao paciente a fim de que possa 

repensar e ressignificar a sua vida cotidiana, numa relação de confiança, 

respeito e reciprocidade, possibilitando ao paciente, condições de reconhecer a 

verdade da sua relação íntima com o gozo que produz seu ato. O maior desafio 

é fazer com que o sujeito fale e assim possa implicar no seu ato e demandar 

um tratamento. 
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É relevante observar que sendo o suicídio considerado um fenômeno 

multicausal, e que impacta todos os envolvidos com o suicida, por isso a 

necessidade de estudo e conhecimento que colaborem para melhor 

compreensão do fenômeno tentativa de autoextermínio e suicídio, 

reconhecendo o comportamento suicida a fim de promover a prevenção como 

também a assistência a esses pacientes e seus familiares, pois o que se mata 

deixa uma dor difícil de lidar, uma imagem difícil de apagar da memória nos 

que ficam. 

Um grave problema do ser humano é tratar a vida de forma 

fragmentada, quando na verdade ela é uma só, não há distinção entre faixas 

de idades ou períodos nos quais se exijam mais; no entanto a cultura social 

impõe ao individuo escolhas sobreo que é importante e prioritário, sobre o que 

é mais ou menos importante, menos ou mais relevante, em consequência o 

sujeito perde a subjetividade e a autonomia por seus próprios desejos. 

Nessa perspectiva, o indivíduo precisa responder a uma demanda, 

muitas vezes considerada pesada. A pós modernidade e seus avanços 

tecnológicos exigem pressa desenfreada nas decisões cotidianas, isso pode 

causar impotência, sentimento de fracasso e angústia, pois pontua-se questões 

da vida por vezes difíceis para o indivíduo.    

 Um aspecto importante a ser considerado pela Psicologia é que uma 

tentativa de suicídio é o principal fator de risco para uma futura efetivação 

desse intento, bem como ser sobrevivente ao ato suicida de um ente querido. 

As tentativas de autoextermínio devem ser levadas a sério, como um sinal de 

alerta que mostram a presença de fenômenos psicossociais complexos. Dar 

especial atenção a uma pessoa que tentou se suicidar é uma das principais 

estratégias para se evitar um futuro suicídio da própria pessoa e de outros a 

seu redor.  

O papel do psicólogo não é inquirir se alguém quer ajuda, nem invadir a 

vida da pessoa dando-lhe respostas ou mostrando portas, mas também não se 

pode fugir à responsabilidade diante da situação de tentativa de 

autoextermínio; antes deve procurar compreender quem é esse sujeito que 
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quer morrer, suas motivações e como enfrenta o sofrimento que a vida lhe 

impõe, isentando-se se todo julgamento, reconhecendo que a angústia dessa 

pessoa é tão grande que o leva a lançar mão de sua última alternativa: a morte 

ou sua possível ocorrência.  

A contribuição da psicologia em uma situação de autoextermínio pauta-

se no dever do exercício da práxis profissional que é ajudar a pessoa a se 

reencontrar, reconstruir, preservar e não expor a dor de alguém. O psicólogo 

deve colocar de lado seu saber e buscar a fonte do saber de si pelo próprio 

dono dele: o paciente.  

Ao fim dessa pesquisa, percebe-se que ainda há muito que conhecer, 

estudar e se aprofundar, é importante aprofundar os estudos sobre o 

fenômeno, de forma a ampliar o conhecimento acerca das tentativas de 

suicídio, suicídio consumado e suas causas, família como sobrevivente ao ato, 

comportamento suicida, bem como a atuação do psicólogo na perspectiva de 

apoio e assistência a esse grupo de pessoas envolvidas direta ou 

indiretamente no problema. 
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