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A proposta deste simpósio é refletir acerca do suicídio na sociedade contemporânea,
trazendo especificidades quanto ao suicídio na adolescência e ao processo de luto de pessoas
próximas de quem escolhe se matar. Os trabalhos que compõe esta sessão são frutos de
pesquisas desenvolvidas em programas de mestrado, de iniciação científica e de conclusão de
curso de graduação.
Entende-se que o suicídio é um fenômeno de múltiplas determinações, vem
aumentando em todo o mundo, exigindo, assim, que várias áreas do conhecimento se
dediquem a sua compreensão. O suicídio está associado a fatores econômicos, políticos,
sociais, culturais, psicológicos e biológicos. Assim, não é um problema individual, de
exclusividade daquele que escolhe se matar, mas é problema da sociedade e preocupante não
só pelos efeitos sobre a pessoa que o comete, mas também pelas consequências psicológicas,
sociais e econômicas.
Em 2012, cerca de 804 mil pessoas morreram por suicídio em todo o mundo, o que
corresponde a 11,4 por 100 mil habitantes por ano – 15,0 para homens e 8,0 para mulheres
(OMS, 2014).
Em números absolutos o Brasil é o oitavo país em número de suicídios. Em 2012,
foram registradas 11.821 mortes, sendo 9.198 homens e 2.623 mulheres (taxa de 6,0 para cada
grupo de 100 mil habitantes). Entre 2000 e 2012, houve um aumento de 10,4% na quantidade
de mortes – alta de 17,8% entre mulheres e 8,2% entre os homens. Em relação às taxas o
Brasil apresenta baixa taxa de mortalidade por suicídio, em média 4,9 na população total, e
5,1 entre os jovens (Waiselfisz, 2013), comparada com taxas mundiais, por exemplo, a
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França, apresenta uma média de 19 suicídios por 100.000 habitantes. Em geral, as maiores
taxas de suicídio mundiais (mais de 16/100.000 habitantes) encontram-se na China, na Suíça,
na França, na Bélgica, na Áustria, nos Estados Unidos e no leste europeu, segundo Viana
(2008). Nesta perspectiva, Waiselfisz (2013) afirma que os índices em adolescentes e jovens
são superiores do que indivíduos mais velhos, no entanto, no mundo a taxa de suicídio é mais
alta entre os indivíduos mais velhos do que os indivíduos da faixa etária de 13 a 24 anos,
entretanto, esta tendência vem se alterando em escala mundial desde os anos 90.
A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio e apenas 28 países do mundo
possuem planos estratégicos de prevenção, logo, neste sentido entendemos que este fenômeno
requer nossa atenção, haja vista que verifica-se o aumento das taxas de suicídio entre jovens e
adolescentes desde a década de 90 do século passado.
A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2012) afirma que os principais fatores
associados ao suicídio são: tentativas anteriores de suicídio, doenças mentais, principalmente
depressão e abuso/dependência de álcool e drogas, ausência de apoio social, histórico de
suicídio na família, forte intenção suicida, eventos estressantes e características
sociodemograficas, tais como pobreza, desemprego e baixo nível educacional.
O suicídio causa impacto nos mais vulneráveis das populações mundiais e impõe uma
carga maior nos países de baixa e média renda, que são geralmente mal equipados para
atender às necessidades de saúde geral e saúde mental de suas populações. De acordo com
OMS (2014) os serviços são escassos e quando existem, são difíceis de acessar e contam com
poucos recursos. O acesso a serviços apropriados bem como à busca de ajuda melhorada são
essenciais para a saúde e o bem estar. Deste modo, apresenta-se a necessidade da criação de
equipes multiprofissionais e multissetoriais, objetivando responder de forma efetiva, integral e
global ao problema do suicídio.
Ante esse panorama, o primeiro trabalho que compõe a sessão, denominado
Considerações sobre o suicídio na realidade atual, objetiva expor a problemática do suicídio
em seus aspectos epidemiológicos, históricos, culturais e psicossociais, enfatizando os fatores
de risco. Neste sentido, ao mesmo tempo em que é necessária a prevenção e estudos
epidemiológicos é preciso desconstruir a concepção de que não é bom falar sobre suicídio
principalmente com jovens e adolescentes, uma vez que passa ser imprescindível
compreender este fenômeno de modo histórico e contextualizado.
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O segundo trabalho que compõe a sessão, intitulado Uma compreensão sobre o luto
dos sobreviventes do suicídio tem por objetivo apresentar alguns resultados de um estudo
acerca do processo de luto dos sobreviventes por suicídio. Com a partido do ente querio os
que ficam precisam organizar a suas vidas, dá um sentido para a morte do seu ente querido e
ao mesmo tempo, dá um sentido para sua própria vida, visto que os que ficam fazem parte do
grupo de risco que podem vir a cometer o mesmo ato.
Por fim, o terceiro trabalho, intitulado Vestígios de autodestruição: uma compreensão
sobre os fatores que podem desencadear o suicídio na adolescência tem por intuito discutir o
suicídio na adolescência com o objetivo de identificar a presença de comportamento de autodano, comportamento auto-destrutivo e ideação suicida em adolescentes com idade entre 12 e
18 anos, bem como compreender as expectativas de vida e as dificuldades encontradas por
eles nesta fase do desenvolvimento.
Procura-se com a organização deste simpósio, demonstrar a constituição do fenômeno
suicídio na sociedade atual, objetivando discussões de modo contextualizado, social e
histórica, trazendo, sobretudo, o que a área da Psicologia pode contribuir para esclarecimentos
sobre o suicídio, de forma a oferecer subsídios para os profissionais da área de ciências
humanas e da saúde, com ênfase na Saúde Pública.

Referências
Bertolote, J. M. (2012). O Suicídio e sua prevenção. São Paulo. Ed. Unesp.
Organização Mundial da Saúde. OMS (2012). World report on violence and health. Geneva:
WHO.
Organização Mundial de Saúde, OMS (2014). Preventing suicide: a global imperative.
Geneva: WHO.
WAISELFISZ, J. J. (2011). Mapa da violência 2011: Jovens do Brasil. São Paulo: Instituto
Sangari, Ministério da Justiça.
WAISELFISZ, J. J. (2013).Mapa da violência 2013: Homicídios e juventude no Brasil. São
Paulo: Instituto Sangari, Ministério da Justiça.
Werlang, B.S.G., Borgers, V.R., & Fensterseifer, L. (2005). Fatores de risco ou proteção para
a presença de ideação suicida na adolescência. Revista Interamericana de Psicologia, Porto
Alegre, PUCRS, 39(2), 259-266.

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
CONSIDERAÇÕES SOBRE O SUICÍDIO NA REALIDADE ATUAL

Paulo Vitor Palma Navasconi (*) (Departamento de Psicologia, Universidade Estadual de Maringá,
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas –
PIBIC/AF/IS/CNPq-Fundação Araucária-UEM); Lucia Cecilia da Silva (Departamento de Psicologia,
Universidade Estadual de Maringá).
contato: paulonavasconi@hotmail.com

Palavras-chave: Revisão Bibliográfica. Suicídio. Fatores de Risco.

Este trabalho apresenta a revisão bibliográfica de uma pesquisa realizada por meio do
Programa de Iniciação Científica (PIBIC/AF/IS/CNPq-Fundação Araucária-UEM), entre os
anos de 2013/2014, pesquisa esta que buscava analisar o suicídio entre jovens e adolescentes.
Aqui, temos por objetivo tratar o suicídio em seus aspectos epidemiológicos e psicossocais,
enfatizando os fatores de risco.
A Organização Mundial da Saúde (OMS), conforme aponta Bertolote (2012), define o
suicídio como o ato deliberado, intencional, de causar a morte a si mesmo, ou em outras
palavras, é um ato iniciado e executado deliberadamente por uma pessoa que tem a clara
noção ou uma forte expectativa de que dele pode resultar a morte, e cujo desfecho é esperado.
Meleiro & Bahls (2004) assinalam que o termo suicídio foi registrado em um
dicionário pela primeira vez na Inglaterra com data de 1661, o Oxford English Dictionary. No
entanto, segundo as autoras, um século depois, em 1755, a palavra suicídio não era
mencionada em nenhum outro dicionário inglês, mostrando o tabu e o preconceito
envolvendo o ato de tirar a própria vida. De modo que, discutir, falar e nomear uma atitude
como do ato suicida na maioria das vezes denotaria um desconforto. Ainda hoje o suicídio é
cercado de tabu e preconceitos.
Contudo, é importante que se fale sobre ele. As taxas de suicídio estão aumentando em
todo o mundo e no Brasil este aumento é observado a partir da década de 90 do século
passado, principalmente entre as pessoas mais jovens. Assim, nossa proposta é trazer alguns
subsídios para que esse fenômeno possa ser compreendido como um problema que não diz
respeito somente à intimidade, mas a todos nós do corpo social.

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
O panorama epidemiológico

A Organização Mundial de Saúde afirma que a cada ano aproximadamente um milhão
de pessoas morrem por suicídio. O coeficiente global é de 16 mortes por 100 mil habitantes, o
que representa a impressionante taxa de uma morte a cada 40 segundos. (WHO, 2012). A
continuar a progressão das taxas dos últimos anos, estima-se que em 2020, cerca de 1,5
milhões de pessoas cometerão suicídio no mundo e de 15 a 30 milhões tentarão suicídio, isto
é, uma morte a cada 20 segundos e uma tentativa a cada um ou dois segundos (Bertolote
2012).
Segundo o “Mapa da Violência 2013 – Homicídios e Juventude no Brasil” elaborado
pelo Instituo Sangari em parceria com o Ministério da Justiça (MJ) entre os anos 1980 e 2011,
o total de número de suicídios no país passou de 3.896 para 9.852, o que representa um
aumento de 152,9%. Esse aumento foi superior ao da população do país no mesmo período,
ao número dos óbitos por acidentes de transporte em jovens e adolescentes, e aos óbitos por
causas externas . Não obstante, comparada com taxas mundiais, o Brasil apresenta baixa taxa
de mortalidade por suicídio, em média 4,9 na população total, e 5,1 entre os jovens. por
exemplo, a França, apresenta uma média de 19 suicídios por 100.000 habitantes.
(Waiselfiszw, 2013).
Vale pontuar que os dados estatísticos em relação ao suicídio são muitas vezes
subestimados, pois, segundo Araújo, Vieira & Coutinho (2010) o número que consta nas
estatísticas oficiais é extraído das causas de morte assinaladas nos atestados de óbito. Todavia
estes dados são subnotificados , uma vez que a família pode desejar e optar pela menção de
outras causas. De acordo com o IBGE (2014), cerca de 15,6% dos óbitos que ocorrem no
Brasil não são registrados e dos que são registrados 10% são denominados como “causa
externa de tipo ignorado”, logo não se sabe se estes 10% foram por acidente, homicídio ou
suicídio.
Um estudo dos dados epidemiológicos acerca dos suicidos ocorridos entre 1980 e
2006, no Brasil, constatou a predominância desse tipo de morte em homens, em pessoas de
baixo nível educacional, sem companheiro ou companheira. Embora a maior taxa esteja entre
os mais velhos, houve um aumento significativo na faixa etária de 20 a 59 anos em ambos os
gêneros. Os métodos mais adotados foram o enforcamento, armas de fogo e envenenamento.
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O estudo mostrou também uma significativa variabilidade nas taxas nas diferentes regiões do
país, sendo que a taxa mais alta foi na região sul. (Lovisi et al., 2009).
O suicídio passou a ser considerado um problema de saúde pública no Brasil há
pouco tempo. Em decorrência do aumento das taxas, em 2005 o Ministério da Saúde
organizou um grupo de trabalho para elaborar um Plano Nacional de Prevenção do Suicídio,
com o objetivo de diminuir as mortes, as tentativas, os danos associados e o impacto na
família. Em 2006 foi estabelecida a Estratégia de Prevenção ao Suicídio (Botega, 2009).
Interessante assinalar que consta nessa Estratégia o plano de “promover a educação
permanente dos profissionais de saúde da atenção básica, inclusive do Programa Saúde da
Família, dos serviços de saúde mental, das unidades de urgência e emergência, de acordo com
os princípios da integralidade e da humanização.” (Botega, 2009, p. 19).

O que é o suicídio: definições

Para Resmini (2004) as tentativas de suicídio e o suicídio exitoso fazem parte de uma
ampla gama de possibilidades do que genericamente se denomina comportamento suicida,
incluindo as ideias de suicídio, os planos, ameaças suicidas, gestos suicidas. A partir destas
distinções é possível uma avaliação e previsão das possibilidades evolutivas da tendência
suicida. Esta noção permite conceber o comportamento suicida como um processo continuum
que inicia com pensamentos de autodestruição, passa das ameaças e gestos às tentativas de
suicídio e, finalmente, consuma o ato suicida, entretanto, segundo o autor nem sempre ocorre
e muitos autores compreendem que não existe uma continuidade, logo uma pessoa realizaria
uma grave tentativa de suicídio sem haver cogitado nem planejado esta possibilidade, ou seja,
agindo através do impulso repentino e impensado.
Resmini (2004) entende o suicídio e as tentativas de suicídio compõe o que
genericamente se denomina comportamento suicida, que inclui a ideação, os planos, as
ameaças e os gestos suicidas. O autor considera o suicídio como um ato no qual o sujeito atua
em relação a si próprio, com variado grau de consciência sobre seu significado e com
possibilidade de provocar um dano físico real ou que aparentemente ameace a vida. No que se
refere às tentativas de suicídio o autor compreende que estas seriam formas específicas de
atuação, isto é, o sujeito acabaria executando uma ação que seria produto de um conflito
psíquico que não foi possível simbolizar em palavras ou em pensamentos.
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Já, para Meleiro & Bahls (2004) a tentativa de suicídio seria entendida como um
comportamento potencialmente autolesivo, porém não fatal e com evidências de que a pessoa
pretendia a morte voluntária. Nesta perspectiva, a tentativa de suicídio refere-se a qualquer ato
com ameaça à vida no qual, requer atenção médica e que foi cometido com a intenção
consciente de terminar com a própria vida.
Em relação à ideação suicida Ayd (1995) citado por Meleiro & Bahls (2004)
compreende como sendo pensamentos, ideias, ou ruminações sobre o próprio suicídio, ou
ameaças claras ou abertas de suicídio. Neste contexto, pode-se compreender ideação suicida
como qualquer pensamento que envolva comportamentos associados ao suicídio. Sendo
assim, as ideias suicidas ou de morte se caracterizariam por pensamentos e idealizações sobre
o morrer ou estar morto. Neste ponto vale diferenciar ideais suicidas de ideias de morte. Por
exemplo, pensar que a morte seria um alívio ou que seria bom dormir e não acordar mais são
ideias de morte. Pode-se afirmar esses pensamentos são comuns frente às situações
vivenciadas no cotidiano, contudo, passa a ser “um fator de risco” no momento que tais ideias
tornam-se frequentes e passam a adquirir proporções significativas.
Portanto, as ideações ou desejos de suicídio estariam no plano da idealização isto é, do
pensamento, sem haver o planejamento ou ação. Diferente do que se pode compreender por
plano suicida, uma vez que neste a pessoa encontra-se “decidida” a por fim à própria vida. A
ideação de morrer encontra-se presente e o indivíduo passa a tramar a sua própria morte,
planejando-a com detalhes tais como, método a ser utilizado, local, horário etc.
Para melhor entendimento, segundo Resmini (2004) e Meleiro & Bahls (2004) pode-se
entender o comportamento suicida como um continum:

Ideações suicidas

Plano suicida

Tentativa de Suicídio

Suicídio

Entretanto, não necessariamente um suicídio se concretiza desta maneira representada
pelos autores, pois segundo eles mesmos, um ato suicida pode acontecer sem que o sujeito o
idealize e o planeje, podendo tentar o suicídio de modo impulsivo, sendo que esta tentativa
poderá ser ou não ser fatal.
Para Cassorla (1991) o suicida estaria tentando fugir de uma situação ou de um
sofrimento intenso que se encontra situado às raias do insuportável, sendo assim, a morte
passa a ser vista como a solução para a situação. Dessa maneira, muitas vezes, não se deseja a
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morte, mas sim, acabar com o sofrimento. Fairbairn (1999) apud (Berenchtein Netto, 2007)
ratifica esse entendimento afirmando que há quem se mate pelas próprias mãos, sem ter,
contudo, a clara intenção de morrer.
Cassorla (1991) considera que não há uma única causa para o suicídio, este seria um
evento que ocorre como culminância da interação de uma série de fatores sociais, culturais,
biológicos, psicológicos, que vão sendo construindo ao longo da história do indivíduo. Sendo
assim, compreender e afirmar o suicídio como sendo um fenômeno de única causa seria cair
em explicações unilaterais e reducionistas.

Fatores de risco e de proteção

Segundo Bertolote (2012) desde o final do século XIX há a preocupação de identificar
os diferentes fatores de risco relacionados a fatores biológicos, psicológicos, social etc.
Contudo, devemos ter cautela ao considerar os fatores de risco, pois, não raro há autores que
tomam determinados fatores de risco de modo isolado, sendo assim, desconsideram a
multicausalidade do suicídio.
Segundo Meleiro & Teng (2004) os fatores de risco podem ser definidos através de
estudos epidemiológicos, uma vez que, através dos estudos epidemiológicos há compreensão
de informações vinculadas aos casos de morte por suicídios registrados oficialmente, tais
como: métodos escolhidos para o suicídio, local, horário, idade, sexo entre outros.
Nesse sentido, o fator de risco relacionado ao suicídio pode ser classificado de
diferentes formas e, como as autoras afirmam, uma das formas mais pragmáticas refere-se à
divisão entre fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Os fatores modificáveis são
aqueles possíveis de intervenção, por exemplo, o sujeito guarda uma arma de fogo em sua
residência, logo a arma caracteriza-se como um fator de risco e ao se retirar a arma da
residência remove-se o risco. Os fatores não modificáveis são aqueles em que não há
possibilidade de intervenção, tais como, história pregressa, história familiar, aspectos
demográficos como sexo e a idade.
Conforme Bertolote (2012) os fatores de risco também podem ser representados como
fatores distais e fatores proximais. Os fatores proximais por si sós não são suficientes para que
o suicídio ocorra. São exemplos a desesperança, uso de substâncias psicoativas, presença de
uma arma de fogo em casa. Já os fatores distais representam a base sobre a qual se desenvolve
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o comportamento suicida, e que vão aumentar a vulnerabilidade do indivíduo frente aos
fatores proximais. Por exemplo, doenças físicas graves ou incuráveis, história familiar e
transtornos mentais. Segundo Moscicki (1997) a combinação entre esses dois fatores podem
favorecer a ocorrência do suicídio.
Segundo a OMS (2013) idade e gênero correspondem a fatores demográfico, neste
contexto Meleiro & Teng (2004) afirmam que o risco de suicídio aumenta com a idade. No
entanto, verifica-se nos dados estatísticos que o suicídio e tentativas na adolescência e
juventude teve um aumento significativo nos últimos 20 anos. Estudos afirmam que a
presença de ideações suicidas encontra-se mais presentes no período da adolescência do que
em outros períodos do desenvolvimento.
No que diz respeito ao gênero, no Brasil assim como a maioria dos países, o suicídio é
mais frequente duas a três vezes em homens do que em mulheres. Contudo no que se refere às
tentativas ocorre uma inversão, as mulheres tentam em média três vezes mais o suicídio do
que os homens. Segundo a OMS (2013), Bertolote (2012) e Resmini (2004) verifica-se que ao
longo do processo histórico o suicídio tem predominado no sexo masculino em todas as faixas
etárias, uma das possíveis explicações sobre essa diferença diz respeito aos métodos
utilizados para cometer o suicídio, uma vez que se constata que os homens utilizaram
métodos mais violentos tais como, arma de fogo, enforcamento, atirar-se de locais altos, e as
mulheres optam por métodos menos letais, como por exemplo, cortar-se, queimar-se e ingerir
altas doses de medicamentos.
Meleiro & Teng (2004) compreendem fatores sociais como, estado civil, orientação
sexual, desemprego ou dificuldades financeiras, profissão, perda de parente ou amigo
próximo, problemas legais, como sendo fatores de risco. Em relação ao estado civil as autoras
afirmam que os casados apresentam menores taxas de suicídio, já os divorciados, viúvos e
solteiros apresentam um risco de suicídio elevado, principalmente homens viúvos.
Sobre a orientação sexual, estudos mostram segundo Resmini (2004) prevalência de
comportamento suicida entre homossexuais, particularmente em adolescentes e jovens de
ambos os gêneros. Se pensarmos que a sociedade ocidental se pauta pela heteronormatividade
das relações e pelo preconceito frente à homossexualidade, este pode ser um fator que
contribui no aumento nas taxas de suicídio entre jovens e adolescentes.
Meleiros & Teng (2004) consideram a profissão como um fator de risco ao suicídio,
sendo que as profissões mais associadas são as dos “dentistas, médicos, seguido pelos
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enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, cientistas, matemáticos e artistas” (p. 116).
Contudo, segundo as autoras, ainda não se encontra claro quais fatores que influenciam o
aumento do risco de suicídio nessas determinadas ocupações. Mas algumas explicações
possíveis, para algumas profissões como, médicos, dentistas, policiais, agricultores e
enfermeiros, seriam o fácil acesso a substâncias ou métodos mais letais.
As autoras também se referem a perda de um ente querido como um fator de risco,
uma vez que quem sofreu a perda encontra-se desolado e em profundo sofrimento, e muitas
vezes na idealização de encontrar o ente querido, por exemplo, pode idealizar ou tentar o
suicídio.
Já os problemas legais como apontam Meleiro & Teng (2004) referem-se aos
encarcerados e ex-presidiários, pois estar preso segundo as autoras seria um fator de risco
importante para o suicídio, uma vez que várias prisões no Brasil encontram-se em condições
desumanas, com celas superlotadas, sem ventilação, verdadeiros depósitos de seres humanos.
O fator mais importante em relação ao suicídio é a presença de transtornos mentais.
Esse é um assunto polêmico, pois, é sabido que o transtorno mental não é condição para que
ocorra o suicídio, não sendo causa. No entanto, vários autores apontam alta relação entre
suicídio e transtornos mentais, chegando a 90% os casos de suicidas que apresentam algum
tipo de transtorno psiquiátrico, sendo que 60% a 85% tinham depressão ou alcoolismo,
conforme os estudos revisados por Meleiro & Teng (2004).
Rigo (2013), por exemplo, considera a depressão como sendo um fator de risco e não
um fator determinante, isto é, a causa do suicídio. Contudo, a autora enfatiza que nem todo
depressivo se suicida e nem todas as pessoas que cometeram ou idealizam o suicídio
apresentavam uma depressão.
A Associação Brasileira de Psiquiatria - ABP (2014) considera que os dois principais
fatores de risco são a doença mental e a tentativa prévia de suicídio. Sobre a doença mental
afirma:
Sabemos que quase todos os suicidas tinham uma doença mental, muitas vezes não
diagnosticada, frequentemente não tratada ou não tratada de forma adequada. Os transtornos
psiquiátricos mais comuns incluem depressão, transtorno bipolar, alcoolismo e
abuso/dependência de outras drogas e transtornos de personalidade e esquizofrenia. Pacientes
com múltiplas comorbidades psiquiátricas têm um risco aumentado, ou seja, quanto mais
diagnósticos, maior o risco (ABP, p. 16-17).
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Quanto à tentativa prévia a entidade afirma que e as pessoas que já tentaram o suicídio
tem de cinco a seis vezes mais chance de tentar novamente e consumar o ato. Botega et al
(2006) afirmam que 15 a 25% das pessoas que fazem tentativas, tentarão se matar no ano
seguinte, e 10% das que tentam, conseguem consumar o ato nos próximos dez anos.
Há também fatores familiares, como história familiar de suicídio, abuso emocional,
físico ou sexual, distúrbios e violência no ambiente familiar, estes segundo Meleiro & Teng
(2004) são também fatores de risco para o suicídio.
Diante dos fatores de risco o Ministério da Saúde (MS) orienta os profissionais de
saúde, principalmente os da Atenção Primária para se alertarem sobre alguns sinais que
caracterizam as pessoas sob risco de suicídio, no intuito de fazerem a prevenção: tentativas de
suicídio anterior; doença psiquiátrica; alcoolismo; mudança na personalidade, irritabilidade,
pessimismo, depressão ou apatia; comportamento retraído, dificuldade de relacionamento
com a família e amigos, rede social pobre; odiar-se, sentimento de culpa, de se sentir sem
valor ou com vergonha; perda recente importante , como morte, divórcio, separação,
desemprego; e história familiar de suicídio. (MS, 2006).
Sobre os fatores de proteção Resmini (2004) afirma que a coesão familiar, ou seja, a
boa relação entre os membros da família pode ser apontada como um fator protetor contra o
suicídio, principalmente em jovens e adolescentes. Araujo, Vieira & Coutinho (2010)
consideram que os vínculos afetivos, sensação de estar integrado a um grupo ou comunidade,
podem ser considerados importantes fatores de proteção ao suicídio.
A ABP (2014) assinala que os fatores protetores não são muito estudados e não
existem dados consistentes a esse respeito, porém também menciona como tais o bom suporte
familiar e os laços sociais bem estabelecidos, além da autoestima elevada, capacidade de
resolução de problemas, presença de filhos, religiosidade e acesso a serviços e cuidados de
saúde mental.

Considerações Finais

Os estudos sobre o suicídio têm mostrado como este é um fenômeno que merece
atenção multidimensional, pois envolve vários aspectos como a história de vida do indivíduo,
a história de sua família, a forma de se lidar com as crises da vida. Nestes aspectos é
importante considerar os aspectos sociais, como por exemplo, as condições de vida e de
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trabalho, de apoio social, de acesso à educação e aos serviços de saúde. Portanto, o suicídio
não é um problema somente de ordem individual e privada.
Cabe pontuar que a maioria dos estudos com os quais trabalhamos enfatizaram a
necessidade e apresentaram formas de prevenção do suicídio, como por exemplo, atuação
junto a famílias que passam por crises, apoio e amparo ao jovem e adolescente, programas de
prevenção realizados em escolas ou em grupos de apoio, treinamento de profissionais da
saúde e da educação para identificarem as pessoas em risco. Porém, quase nada se fala em
termos do papel da Saúde Pública e Coletiva, notadamente na Atenção Primária, a não ser
quando se menciona que o Ministério da Saúde estabeleceu uma estratégia de prevenção ao
suicídio. Mesmo assim, não há estudos que mostram como esta estratégia tem funcionado, se
tem funcionado e quais os seus resultados.
Pensamos que é necessário se pensar uma prevenção mediata e de longo prazo, no
entanto, que não fiquem apenas no plano acadêmico ou no plano das ideias. Há que se abrir
espaço para intervenção e acompanhamento sem que os atendidos sofram preconceitos. Ao
mesmo tempo é preciso desconstruir a concepção de que não é bom falar sobre suicídio. É
preciso que todos se informem e se eduquem para abordar temas difíceis, mas necessários.
É preciso julgar menos e fazer mais por aqueles que não conseguem fruir a vida. Os
artigos estudados nos levaram a pensar que é necessário desconstruir a concepção de que o
suicida estaria apenas querendo “chamar a atenção” ou mesmo que se mata por motivos
banais. E esta desconstrução precisa ocorrer em diferentes níveis e nos vários contextos,
desde a família, a comunidade, os profissionais de saúde, enfim, toda a sociedade. Afinal, o
indivíduo se constrói a cada momento a partir de sua vivência em sociedade com o outro,
então o suicídio será melhor compreendido dentro do seu contexto social.
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O suicídio é um evento que ao longo da história da humanidade sempre provocou
indagações e a maneira de encarar esse tipo de morte e responder aos questionamentos que
rovoca é influenciada pelo contexto social e cultural. De acordo com Bertolote (2012), o
suicídio é um fenômeno universal, presente na história da humanidade podendo ser
identificado em praticamente todas as teogonias e mitos sobre a criação do mundo e em textos
fundamentais de diversas religiões.
A morte por suicídio é particularmente dolosora para os que ficam, visto que o ente
querido que morreu não renunciou somente a sua vida, mas a continuar vivendo com os seus.
Quando ocorre esse tipo de morte em uma familia, seus integrantes vivenciam os mais
diversos sentimentos ao longo do processo de luto como culpa, raiva, rancor, perplexidade,
abandono, entre outros.
O suicídio é definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 2014) como o
comportamento pelo qual o indivíduo, pensando em acabar com sua vida, desenvolve um
plano para se matar e obtém os meios para fazê-lo, completando assim o ato.
Para Fukumitsu (2013) o suicídio é um evento que pode tornar a vida do enlutado por
suicídio um caos, pois o impacto desse tipo de morte é tão significativo que os enlutados
passam a fazer parte do grupo de vulneráveis que podem cometer o mesmo ato.
Para Fontenelle (2008), o processo de luto da morte por suicídio é diferente porque
envolve questionamentos e emoções que não fazem parte dos outros tipos de perda. Quando
alguém tira a própria vida, ele deixa para trás interrogações que nunca serão inteiramente
respondidas, trazendo um vazio de sentido para os enlutados.
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A morte autoinflingida provoca muito sofrimento aos familiares e amigos e, por isso,
os enlutados por suicídio são considerados como sobrevivente. A expressão “sobrevivente” é
utilizada na literatura brasileira para referir-se às pessoas que tentaram se matar, bem como
para os enlutados por suicídio. Neste trabalho, a expressão está relacionada aos enlutados por
suicídio.
Ser um sobrevivente não é nada fácil, pois é preciso lidar com uma diversidade de
sentimentos ambivalentes relacionados ao impacto do ato suicida: alívio, culpa,
arrependimento, choque, autoacusação, raiva, busca de boas lembranças, rejeição, falta e
busca de sentido, destacando ainda as dificuldades para se compreender o porquê seu familiar
ou próximo quis morrer (Fukumitsu, 2013). Não é apenas uma simples perda o que lhe
acontece: é alguém cuja existência importava escolheu morrer.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) a cada 40 segundos uma
pessoa tira a sua vida por suicídio em algum lugar do mundo e, para cada pessoa que se
suicida, existem 20 ou mais que tentam contra a própria vida sem, contudo, obter êxito e,
estima-se ainda que em 2020 se chegará a 1,5 milhões de pessoas mortas por suicídio ao ano
(WHO, 2014).
Waiselfisz (2013) desenvolveu uma pesquisa em que analisou os registros do Sistema
de Informações de Mortalidade do Brasil referente ao período de 1980 a 2011, e constatou
que morreram 205.890 pessoas por suicídio neste período. Ao se levar em consideração as
subnotificações esse número é bem maior.
O perfil epidemiológico do suicídio vem sofrendo alterações. Embora as taxas sejam
maiores entre os idosos, nos últimos anos o índice vem crescendo entre a população mais
jovem. De acordo com Werlang (2013), o suicídio está entre as duas ou três causas mais
frequente de morte para grupos de adolescentes e adultos jovens, e a OMS aponta que estes
agora representam o grupo de maior risco em um terço dos países, tanto os desenvolvidos
como em desenvolvimento (WHO, 2013).
Quando acontece uma morte por suicídio, entre cinco a dez pessoas do círculo de
quem se matou são afetadas. O sofrimento provocado pela morte traumática atinge essas
pessoas emocional, social e economicamente com repercussões profundas na sua vida
(WHO, 2014). No entanto, podemos considerar um número bem maior, levando em
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consideração a família, a escola, o trabalho e os amigos. Todas as pessoas do círculo
relacional próximo do suicida são afetadas e buscam uma resposta, uma forma de
compreender o ato de colocar um fim a própria vida.
Mesmo a morte sendo a única certeza da vida, esse tema é pouco discutido nas
famílias, nos ambientes de trabalho, nas escolas e na sociedade de forma geral. Talvez porque
falar da morte é se deparar com a limitação humana, é questionar o valor e o sentido da vida.
Dessa forma, evitar o contato com o assunto pode ser uma alternativa de fugir da dor, da
tristeza e da angústia que o assunto proporciona. E quando se trata da morte por suicídio esse
tema é ainda mais tabu.
Tais dados reforçam a necessidade de conhecer mais sobre esse fenômeno, principalmente
sobre o processo de luto, visto que esse tipo de morte parece ser mais difícil de superar devido
à violência e as circunstâncias que esse tipo de morte ocorre. Diante disso, o presente artigo
tem por objetivo de apresentar alguns dos resultados de um estudo que buscou compreender o
processo de luto dos sobreviventes por suicidio.
Participaram da pesquisa nove pessoas que passaram pela experiência de perder um ou
mais entes queridos por suicídio. Elas foram entrevistas e os seus relatos foram analisados a
partir da fenomenologia. Entendemos, como Turato (2005), que a fenomenologia busca
entender o mundo vivido, as significações individuais ou coletivas, levando em consideração
a função estruturante que está em torno do que as coisas significam, pois as pessoas
organizarão de certo modo suas vidas a partir dessa compreensão. Triviños (1987) e Capalbo
(1996) a compreendem como uma filosofia que coloca as essências na existência e não espera
que se possa compreender o homem e o mundo de outra forma senão a partir de sua
“facticidade”. É uma filosofia, que também é uma método, pois coloca “em suspenso” as
afirmações da atitude natural.
Os participantes do estudo foram oito mulheres e um homem; três participantes
perderam mais de um ente querido por suicídio. Foram relatados 15 casos pelos entrevistados,
sendo 86% do sexo masculino. O método mais utilizado foi o enforcamento, 66% dos casos
relatados. A média da idade dos que se suicidaram foi de 46 anos. Segundo o grau de
parentesco, tivemos como participantes duas esposas (uma perdeu seus dois maridos por
suicídio e a outra também perdeu o marido e o filho); cinco filhos (as) que perderam o pai

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
(uma das filhas perdeu o pai e o irmão e outra também perdeu dois tios); e, por fim, duas
irmãs.
A perda de uma pessoa querida é uma das experiências mais dolorosas, mais intensas
que qualquer ser humano pode sofrer; e não só é dolorosa como vivência, mas também
dolorosa de ser testemunhada (Bowlby, 1980 apud Worden, 1998).
Segundo as vivências que nos foram relatadas, ao testemunharem a morte por suicídio
os sobreviventes passam a buscar respostas, surgem vários questionamentos, e a falta de
respostas deixa um vazio de sentido para aquela morte que pode dificultar o processo de luto,
tornando-o mais penoso, pois é uma morte rodeada de mistérios, em meio aos quais o
sobrevivente busca compreender os motivos que levou seu ente querido a cometer tal ato,
como pode ser percebido nas seguintes falas:
[...] queria saber por que ele fez isso, não consigo entender; muitos fazem isso por
falta de dinheiro ou porque estava devendo; ele não era isso, ele tinha dinheiro, ele
deixou dinheiro. [...] Eu fico pensando: porque ele me deixou?
[...]foi um sofrimento foi muito trágico que aconteceu na nossa família, algo assim que
a gente não esperava, mas aconteceu [...] eu queria entender, se tivesse como entender;
falar com ela qual foi de fato o motivo que levou ela a isso! Eu sempre digo pras
pessoas que me perguntam: ‘não interessa qual foi o motivo, não queremos achar
culpados; é por isso, é por aquilo; não, já aconteceu’; mas, no fundo, eu tenho essa
curiosidade, essa vontade de saber o que levou ela a fazer isso (C6).
As causas e as circunstâncias da perda têm uma importância significativa no processo
de elaboração do luto. Frente a isso o luto por suicídio configura um processo de difícil
elaboração, pois esse tipo de morte suscita vários questionamentos aos sobreviventes, como
afirma Mariano &Macedo (2013, p. 05): “em um suicídio o corpo fica no cemitério, mas há
diversos fantasmas que vão acompanhar os parentes por muito tempo. Quem sabe por toda a
vida”. Silva (2013, p. 63) também afirma que “as pessoas ficam procurando um motivo e não
entendem, ficam procurando um sentido para o ato cometido”.
Uma das experiências que nos foi relatada uma mãe procura aceitar a escolha do filho,
mesmo sofrendo muito.
[...] eu estou vivendo com quem gosta de mim, minhas irmãs, mas não gosto de sair de
casa mais; gosto assim, eu me arrumo, pego um maço de velas e vou lá embaixo lá; lá
eu acendo, eu rezo, eu reclamo, eu pergunto para ele, e depois, quando vem
escurecendo, eu volto. Às vezes, vai minha irmã; ela tem um filho que morreu de
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acidente, ela chora o filho dela eu choro o meu. [...] eu gostava de viver, eu gosto
ainda, eu gostava porque eu estava junto com ele, mas agora eu não acho mais jeito,
está difícil, muito difícil, essa dor não passa, eu não vou condenar ele, ele escolheu.
Esta participante perdeu o filho e o esposo num intervalo de 15 dias, tendo em comum
o método, enforcamento, e o dia da semana, domingo à tarde. Diante de tanto sofrimento ela
parece reforçar para ela mesma, “eu gosto ainda de viver”, mesmo diante da dor e dos
sofrimentos ela parece buscar uma razão para continuar existindo. Visitar o cemitério parece
lhe dar algum alento diante do sofrimento que está vivenciando.
Para Mariano & Macedo (2013), quando uma pessoa perde a mãe, ela torna-se órfã.
Mas a mãe que perde um filho continua mãe, porém agora de um filho que foi retirado de seus
cuidados. O suicídio rompe com a ordem natural da vida do morto de modo tão trágico e
violento, provocando uma cicatriz profunda nos sobreviventes, que o tempo talvez não será
capaz de apagar: “essa dor não passa”. Não há como dimensionar a dor de uma mãe que perde
um filho, mas podemos imaginar quão sofrido tem sido os dias dessa mãe, tendo que conviver
com “a escolha” do filho que preferiu morrer por conta própria. No caso dessa mulher, há o
agravante de ter perdido o marido que ela mesma afirma tê-lo culpado pela morte do filho.
Diante da morte do marido, ela afirma sentir algum remorso, mas que a perda do filho lhe é
mais sofrida.
O impacto da morte do filho foi tão profunda na vida dessa família que o pai preferiu
morrer também, deixando uma carga ainda maior para essa mãe e esposa que luta para
continuar sua vida.
A dor da perda é tal que o enlutado não tem mais o prazer que tinha da convivência
com familiares e amigos, preferindo a reclusão, como podemos perceber no relato de uma das
entrevistadas:
[...] minha vida não é mais minha vida. Eu não tenho mais alegria, eu não gosto de
conversar com as pessoas, não gosto de estar com muita gente, nem com meus filhos,
quando eles vem ali; que às vezes eles se reúnem tudo e vem; um fala, o outro fala, e
eu fico agoniada; eu não tenho o tino de uma conversa, como uma vez eu era, contava
‘causo’, gostava de brincar; não gosto mais, não gosto das pessoas; para mim as
pessoas eu não gosto, nem deles eu não gosto; sou mãe deles, sei que ele gostam de
mim, mas nem deles não gosto, com aquele amor que eu tinha.
Frente aos acontecimentos que ocorreram na sua vida, ela demonstra-se frágil,
sentindo-se incomodada com as pessoas, sem vontade de estar na presença dos filhos,
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sentindo-se afetivamente distante deles. Parkes (1998) afirma que “o luto é talvez o preço que
pagamos pelo amor, o preço do compromisso que sentimos (p. 22)”, ignorar este fato ou fingir
que não é bem assim é cegar-se emocionalmente. Nesse sentido nossa entrevistada parece
pagar um alto preço, perdendo a alegria de viver e de conviver com os seus familiares.
Olhando para a vivência dessa mulher, podemos citar as contribuições de Boltanm
(1997, p. 202) quando considera que “a pessoa amada pensa que está matando apenas a si
mesma, mas ela também mata uma parte de nós”. Podemos perceber no relato que a
entrevistada “morre” para diversas situações de sua vida. Boltanm alerta que em alguns casos
o sobrevivente tentará cometer o mesmo ato como no romance de “Romeu e Julieta”.
Cândido (2011) relata que os sobreviventes por suicídio têm uma necessidade peculiar
de reconstruir as condições, os significados e as motivações do ato suicida, sendo isso
importante seu mundo pessoal que foi abalado pela perda. Eles sentem-se abandonados,
envergonhados e culpados. A culpa apareceu em todos os relatos, do qual extraímos dois
exemplos:
[...] então a gente pensa assim: onde foi que a gente errou? A gente errou em algum
lugar, porque ninguém vai querer sair de perto da família por motivo nenhum, né? Se a
pessoa tomou uma decisão dessas é porque a família deve ter errado em algum ponto
com ele, né?
[...] até hoje eu não aceito. Porque, assim, se ele estava com algum problema - uma
que ele era muito fechado, né - então ele deveria ter falado. Acho que faltou um pouco
de coragem de enfrentar a vida, a vida dele, entendeu? [...] Se é uma doença que vem,
você aceita, né? Mas seu pai está ali, você estava com ele ontem, ouviu ele ontem,
saudável, e falar que foi suicídio, entendeu? Então, a sua cabeça fica em parafuso,
você fica procurando onde você errou.
Fontenelle (2008) aponta a culpa como sendo o sentimento mais comum nos
sobreviventes, envolvendo a sensação de que provocaram ou foram responsáveis pela morte,
além de questionamentos sobre o que deveriam ter feito para impedi-la. Segundo o autor os
sobreviventes podem direcionar a culpa para si mesmos ou a qualquer outra pessoa que tenha
tido contato com o morto, por não terem percebido o que estava acontecendo, ou por não
terem feito nada para evitar esse desfecho.
O sentimento de culpa também pode ser intensificado pelo preconceito que a
sociedade tem em relação a esse tipo de morte. O enlutado, além de lidar com sua própria
culpa, é frequentemente alvo de suspeita da sociedade como sendo responsável pela morte do
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outro e pelo preconceito ainda fortemente vigente em relação a esse tipo de morte (Kovács,
2013).
Essa conjunção de elementos faz com que as reações psicológicas de quem perde
alguém por suicídio são comparáveis às de quem vivenciou estupro, guerra ou foi vítima de
crime violento. Os sobreviventes podem apresentar os seguintes sintomas: dormência física,
anestesia emocional, desprendimento da realidade, isolamento, perda de interesse e
inabilidade de sentir emoção, dificuldades de dormir, falta de concentração e medo de perder
o controle (John McIntosh apud Fontenelle, 2008).
Nesse sentido, Jamison (2010 apud Fukumitsu 2013, p.73), contribui mostrando que:
O suicídio é uma morte como nenhuma outra, e aqueles que são deixados para lutar
com isso devem enfrentar uma dor sem igual. Eles são deixados com o choque e com
o infindável “e se”. São deixados com a raiva e a culpa e, vez por outra, com um
terrível sentimento de alívio. São deixados para uma infinidade de perguntas dos
outros, respondidas ou não, sobre o motivo; são deixados ao silêncio dos outros, que
estão horrorizados, embaraçados e incapazes de formular um bilhete de pêsames, dar
um abraço, fazer comentários; e são deixados com outros pensando - e eles também –
que poderia ter sido feito mais.
Silva (2013) assinala que a dinâmica familiar muda com a morte, tal qual os papéis de
cada membro da família, já que haverá uma lacuna naquela estrutura familiar. Dentre essas
mudanças, muitas vezes os enlutados têm de lidar com perdas não só no campo emocional,
mas em outros aspectos da vida, pois com a morte de seu familiar também pode haver perdas
no status social e econômico da família, como afirmou uma das participantes do estudo.
[...] tivemos que vender muita coisa para pagar as dívidas que ele deixou, de jogo, em
bar, empréstimos. Os vizinhos, às vezes, compravam uma cesta básica e trazia aqui para
casa, o meu avô sempre trazia salame e queijo, tinha dia que não tínhamos o que comer,
então a gente comia pão com água.
A autora do relato acima tinha sete anos quando seu pai se suicidou, e podemos
constatar que além de ser atingida emocionalmente, eles chegaram a não ter o que comer,
sentindo-se desamparada também em sua sobrevivência física.
Martins e Leão (2010 p. 133) relata que “o impacto do suicídio na família é tão
devastador que ela tenta se reorganizar para superar, para admiti-lo ou para negá-lo”. A morte
de um membro da família exige que este grupo se reorganize, buscando formas, justificativas
e estratégias para compreender os acontecimentos e para conseguir seguir em frente.
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Concluindo, podemos dizer que a dor existencial ante a morte e o luto, sempre nos
provocaram indagações, visto que cada sociedade, cultura, e também cada pessoa tem sua
própria dinâmica de lidar com tais fenômenos. E a morte por suicídio é peculiar, pois mais do
que levantar questões sobre os mistérios da vida e da morte, ele impõe não só a questão se a
vida vale ou não a pena ser vivida, mas também questiona se vale a pena viver com quem se
vive e como se vive. Vimos esses questionamentos perpassarem as narrativas dos nossos
colaboradores do estudo, que mostraram os vários aspectos do forte abalo que o suicídio
provoca na vida de quem perdeu um ente querido por esse tipo de morte.
Constatamos que a perda de uma pessoa por suicídio provoca repercussões profundas
na vida dos sobreviventes, marcas que mesmo o tempo parece ser incapaz de apagar. Histórias
sobre um dia ocorrido há 10, 15, 20, 45 anos, nos foram contadas com riqueza de detalhes que
parecem ter acontecido recentemente.
A maneira que cada um encontrou para lidar com essa perda dependeu de diversos
fatores, entre os quais: como estava a relação com quem morreu, qual o papel que aquele
ocupava em sua vida, a intensidade do vínculo entre eles, a idade que tinha.
Podemos afirmar que após a morte de um ente querido por suicídio, os sobreviventes
irão percorrer uma longa jornada em busca de resposta para o acontecido. Essa busca
frequentemente começa com a pergunta: “por que ele(a) fez isso comigo?”, o que demonstra
a dificuldade do sobrevivente aceitar a escolha do seu ente querido e mais que isso, sente-se
abandonado, traído, sem o direito a uma explicação.
Nesse processo, os sobreviventes buscam nas lembranças descobrir onde erraram, e
percebem que haviam sinalizado, até falado que queriam e planejavam morrer, entrando,
assim, num martírio por não ter percebido, por não ter conseguido prestar socorro, sentindo-se
impotentes, culpados e responsabilizados pela morte daquele que quis partir.
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1-INTRODUÇÃO
O suicídio é considerado um problema de saúde pública, a cada 40 segundos uma
pessoa tira sua própria vida em alguma parte do mundo. Nesta pesquisa direcionamos nosso
olhar a uma etapa especifica da vida - a adolescência. Pois, de acordo com Carvalho (2013),
nos últimos 25 anos o suicídio entre adolescentes e jovens aumentou 30%, eles representam
um grupo de maior risco em um terço dos países.
O objetivo do presente estudo consistiu em identificar a presença de comportamento
de auto-dano, comportamento auto-destrutivo e ideação suicida em adolescentes com idade
entre 12 e 18 anos, bem como compreender as expectativas de vida e as dificuldades
encontradas por eles nesta fase do desenvolvimento.
A adolescência é caracterizada pelas transformações biopsicossociais (Ferreira &
Nelas, 2006). Juntamente com as transformações, há uma cobrança social sobre esse
individuo, em relação à escola, ao seu corpo, a sua identidade psíquica e sexual. Frente a
todas as mudanças e cobranças, muitos podem não sabem como agir e vê no suicídio uma
saída. O que justifica a relevância da presente pesquisa.
Para atingir os objetivos propostos, foram aplicados o Questionário de Impulso, Autodano e Ideação Suicida na Adolescência, que aborda variáveis relativas ao impulso, autodano e ideação suicida. Sendo um questionário de auto-resposta constituído por 64 itens,
distribuídos por três fatores: Impulso (16 itens), Auto-dano (14 itens) e Ideação suicida (3
itens). A escala de varia de Nunca aconteceu comigo, a Aconteceu-me sempre. O módulo C
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– Funções e a ficha de caracterização sociodemografica é composta por perguntas que
remete a respostas descritivas, como: idade, gênero, religião, ano de escolaridade, habitação,
número de irmão, idade, profissão e escolaridade dos pais o relacionamento com os
familiares.
Os participantes da pesquisa foram 15 adolescentes de ambos os sexos, todos
matriculados em Instituições de ensino da região Oeste de Santa Catarina. Todos os
participantes assinaram o termo de Livre e Esclarecido juntamente com seus pais ou
responsáveis para poderem participar da mesma. Os dados foram analisados e confrontados
com a literatura pertinente ao tema, buscando elaborar a compreensão proposta. No intuído
colaborar com uma compreensão sobre o fenômeno que atinge a sociedade como um todo.

1.1-

O SUÍDIO COMO PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2000) informa que em termos globais, o
número de mortes por suicídio em 2003, foi de 900 mil pessoas, na faixa etária de 15 a 35
anos, o suicídio está entre as maiores causas de morte. Nos últimos 45 anos o número global
de mortes por suicido vem oscilando entre os idosos para os mais jovens, com idade entre 15
a 45 anos.
Segundo a OMS (2000), em indivíduos entre 15 e 44 anos, o suicídio é a sexta causa
de incapacitação, e para cada suicídio 5 ou 6 pessoas em média, próximas ao falecido sofrem
consequências emocionais, social e econômicas. Cerca de 1,4% ônus global ocasionado por
doenças no ano de 2002 foi devido as consequências a tentativas de suicídio, em 2020
estima-se que chegará a 2,4%.
O suicídio é aliado a uma gama de situações muito complexas, cujos contornos são
vagos e indefinidos. Tentativas de suicídio são atos de autoagressão, onde a pessoa não tem
certeza da sobrevivência, manifestando a intenção autodestruitiva e uma consciência vaga
do risco de morte. (KOVÁCS, 2008, p.170)
O suicídio faz parte da evolução da humanidade, desde a época mais primitiva, e suas
variações são de diferentes interpretações dependendo da cultura e das crenças dos povos.
Na Roma o individuo era submetido à aprovação do senado quanto as suas razões perante o
desejo de morrer. Em algumas culturas o suicídio era incentivado: a dos escravos após a
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morte do dono e das viúvas na Índia após a morte do marido. Já na Idade Média o individuo
e sua vida pertencia a Deus, sendo castigado em caso de tentar se apoderar da vida que não
lhe pertencia. (KOVÁCS, 2008, p. 175-176)
Para Kovács (2008) o suicídio resulta de uma indução social e não de uma livre
determinação individual, cada individuo articula a sua maneira os recursos com os quais a
sociedade o dotou, o suicídio pode ser uma forma de rebelião ou submissão contra a
sociedade.
Na fase de intensas transformações em que o adolescente se encontra, a influência
social tem grande impacto na forma que ele irá significar essas cobranças frente às diversas
modificações que ocorrem da criança para o adolescente. O suicídio vem como forma de
alivio ao sofrimento.

1.2- Adolescência: A Construção da Identidade

A adolescência se define como o segundo processo de separação-individualização. O
primeiro se caracteriza por volta dos 3 anos de idade onde internaliza a figura materna e seus
cuidados para que a criança seja capaz de separar-se da mãe fisicamente. (GARCIA, 1989)
A autora explica que na adolescência este processo se mostra semelhante, onde o
adolescente passa a exercer sua nova identidade e autonomia, causando um distanciamento
da família de origem, inserindo-se no grupo de amigos mais íntimos e ativos, pensando nas
escolhas que irá fazer como, a escolha do parceiro amoroso e voltando-se para suas escolhas
profissionais.
Para a sociedade a adolescência é compreendida como a passagem que ocorre entre a
infância e a idade adulta, fase está que é de preparação para a vida adulta, nesse período de
transição as responsabilidades são menores. O adolescente caracteriza-se pela indefinição de
seu papel na sociedade, resultando em um status intermediário e provisório, e que
consequentemente, passa a ser entendido de forma ambivalente, no papel de criança e adulto
(ERIKSON, 1971).

2-PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
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O estudo foi realizado por meio de uma pesquisa quantitativo e qualitativo descritiva
com o objetivo de identificar a presença de comportamento de auto-dano, comportamento
auto-destrutivo e ideação suicida em adolescentes com idade entre 12 e 18 anos. Como
delineamento foi utilizado o Estudo de Campo. Os dados coletados foram analisados de
acordo com a escala da QIAIS-A Questionário de Impulso, Auto-dano e Ideação Suicida na
Adolescência e confrontado com as contribuições da literatura pertinente ao tema. A análise
deste estudo foi feita por meio da analise estatística descritiva. Ao longo do processo
buscou-se manter a integridade dos dados obtidos através do instrumento aplicado, sendo
que, todos os dados apresentados como resultados foram fielmente transcritos do QIAIS-A.
Para a segurança do anonimato da identidade dos sujeitos da pesquisa mediante Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em nenhum aspecto do instrumento constava
itens referente à identificação dos mesmos, os dados coletados somente a pesquisadora e o
orientador tiveram acesso.
Houve alteração quanto ao número de sujeitos, como também do local de aplicação.
Essas alterações decorreram mediante a desistência da Instituição que já havia assinado o
Termo de coparticipante, diante desse fato, o número de participante antes descrito como
sendo 30 sujeitos, diminuiu para 15 adolescentes. O local de aplicação do instrumento que
seria na própria Instituição, foi substituída pela aplicação na resi11dência de cada sujeito,
escolha feita pelos próprios participantes, em momentos alternados e sem interferências
externas ou de membros da família. A data e o horário também foram de escolha dos
participantes em consonância com a pesquisadora, sendo feita a escolha em datas e horários
que não haveria ninguém mais na residência. Todo esse processo de coleta deu-se com o
consentimento dos responsáveis legais pelos sujeitos menores de 18 anos.

3-RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1- Caracterizações dos participantes:
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3.2- Gráfico referente à idade dos participantes:

3.3- A influência da Impulsividade no Auto-dano e Ideação Suicida

Cruz (1987) caracteriza a impulsividade como um “estilo cognitivo”, uma forma
específica de processamento da informação e de realização cognitiva, determinando a forma
como o indivíduo apreende, armazena e utiliza a informação no seu meio ambiente,
independentemente do conteúdo específico dessa informação. O impulso tem forte
influência no comportamento dos adolescentes, pois atos praticados sem pensar nas
consequências são típicos nessa etapa de desenvolvimento da identidade e da estruturação
dos traços da personalidade.
Moreira define (2008 cit. in Moreira & Gonçalves, 2010), os comportamentos autolesivos como toda a ação em que o indivíduo causa uma lesão a si mesmo,
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independentemente da intencionalidade fatal e do conhecimento do verdadeiro motivo dessa
ação. Nunes (2012 apud Nock, Jr. Joiner, Gordon, Lloyd-Richardson e Prinstein 2006),
afirma que os comportamentos auto-destrutivos dividem-se em comportamentos suicidas
(ideação suicida e tentativa de suicídio), em que o indivíduo tem intenção de acabar com a
sua vida e comportamentos de auto-dano não suicida.
Diante da fase de intensas transformações o adolescente apresenta decepção e
desespero sentindo-se impotente diante das dificuldades, não encontrando outra solução para
o seu sofrimento que não o suicídio (NUNES 2012 apud ALVIN, 2000) ou o ataque do seu
próprio corpo como forma de aliviar o seu sofrimento (BORGES & WERLANG, 2006).
Na escala de Impulso, quando perguntado “faço coisas sem pensar nas
consequências” 53,3% respondeu “nunca aconteceu comigo”. 20% responderam que
“Aconteceu-me algumas vezes” 6,6% responderam “aconteceu-me muitas vezes” e 13%
respondeu que “acontece-me sempre”. Na pergunta “perco a paciência muitas vezes” 46,6%
responderam que “nunca aconteceu comigo”, 6,6% diz que “aconteceu-me algumas vezes”,
20% dizem que “aconteceu-me muitas vezes” e 26,6% respondeu que “aconteceu-me
sempre”. “Digo a primeira coisa que vem a cabeça” 26,6% respondeu que “nunca aconteceu
comigo”, 6,6% dizem que “aconteceu-me algumas vezes”, 53,3% dizem que “aconteceu-me
muitas vezes” e 13,3% dizem que “aconteceu-me sempre”. Quando perguntado “É difícil
para mim controlar as emoções” 33,3% responderam que “nunca aconteceu comigo”, 53,3%
dizem que “aconteceu-me algumas vezes” e 20% dizem que “aconteceu-me sempre”.
Na

escala

de

Auto-dano,

quando

questionado

“magoo-me

ou

agrido-me

voluntariamente, isto é, de proposito” 40% relataram que “nunca aconteceu comigo”, 20%
dizem que “aconteceu-me algumas vezes”, enquanto 13,3% dizem que “aconteceu-me
muitas vezes” e 26,6% responderam que “aconteceu-me sempre”. “abuso excessivamente de
drogas leves” 53,3% relataram que “nunca aconteceu comigo”, 26,6% dizem que
“aconteceu-me algumas vezes” e 20% dizem “aconteceu-me muitas vezes”. “tenho um
comportamento promíscuo (vários parceiros, relações sexuais sem proteção, etc)” 66,6%
dizem que “nunca aconteceu comigo”, 13,3% dizem que “aconteceu-me algumas vezes” e
“aconteceu-me muitas vezes”.
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As substâncias psicoativas têm aos usuários o objetivo de preencher um vazio, de
diminuir a distância entre o social e a sua realidade, serve como uma válvula de escape/fuga
para os problemas que aos olhos do sujeito não tem solução. Na busca incessante por aquilo
que falta os adolescentes vê nas drogas e no álcool a solução para seus problemas.
Gigliotti e Bessa (2004) dizem que o consumo de bebida alcoólica é um fator que
ultrapassa gerações e padrões sociais, tem ocorrido em todas as culturas e os prejuízos
causados em razão do consumo dessa substância são registrados desde a antiguidade.
Estudos mostram que o uso demasiado de bebidas alcoólicas produz efeitos prejudiciais aos
seres humanos, quer seja em relação aos fatores biopsicossociais ou individuais e são uma
das causas do suicídio.
De acordo com Bahls e Botega (2007), dentre os transtornos mentais relacionados ao
suicídio encontra-se o alcoolismo ou transtorno por abuso de substâncias psicoativas. Em
uma pesquisa desenvolvida pelos autores nos EUA constatou-se que 25 a 50% das mortes
por suicídio encontram-se relacionadas ao uso e abuso de substâncias e álcool. A morte por
suicídio relacionado ao transtorno de uso de álcool na população estudada ao longo da vida
de cada indivíduo apresentou um percentual de 2 a 18%.
O comportamento suicida apresenta várias causas complexas e que interagem entre si.
A identificação desses fatores e a compreensão de seu papel são essenciais para a prevenção
do suicídio. A história de suicídio familiar também é considerada um fator de risco
relacionado tanto a aspectos sociais quanto genéticos. O uso excessivo de álcool e outras
drogas, o abuso físico ou sexual na infância, isolamento social, depressão, transtornos do
humor, esquizofrenia, sentimento de desesperança e doenças físicas dolorosas e
incapacitantes são fatores que predispõem o suicídio (WERLANG, BOTEGA, 2004).
Na escala de Ideação Suicida, quando questionado “já houve alturas em que pensei
que me queria matar” 46,6% dizem que “nunca aconteceu comigo”, 20% dizem que
“aconteceu-me algumas vezes”, 20% também dizem que “aconteceu-me muitas vezes”,
enquanto 13% dizem que “aconteceu-me sempre”. “há alturas em que penso que não tenho
futuro nem saída” 60% dizem que “nunca aconteceu comigo”, 13% dizem que “aconteceume algumas vezes”, 13% dizem que “aconteceu-me muitas vezes”, e 13% dizem que
“aconteceu-me sempre”.
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Quando evocado aspectos relacionados à vontade de tirar a própria vida, 13% dos
adolescentes responderam que sentem vontade constantemente. Em uma amostra de 15
adolescentes a prevalência do índice apresentado é considerada alto.

Se comparado com o estudo realizado por Botega e colaboradores, o índice é
alarmante, levando em consideração que o percentual de 17% é correspondente a cada 100
habitantes. No entanto, numa amostra de 15 adolescentes o índice apresentado é de 13%, o
que equivale a 7,6 habitantes em um município de pouco mais de 12 mil habitantes.
Durkhein (1978) analisa o suicídio como sendo um ato individual com características da
sociedade que o produz, sendo um ato complexo, indefinido e com contornos vagos. O
suicídio é um homicídio intencional de si mesmo, renunciando de varias maneiras a
existência, sendo assim, um ato desesperado de alguém que não quer mais viver.
O suicídio nessa fase da vida se torna um fator de risco, justamente pelos contornos da
sociedade, ao mesmo tempo em que cobra do adolescente sua busca de identidade e
autonomia, também cria estereótipos relacionados a esta fase. Isto acontece quando, por
exemplo, nega-se ao adolescente o direito de fala e pouco se leva em consideração o que
eles têm a dizer, por entendê-los como imaturos demais para a compreensão de algo que, na
maioria das vezes, já está ao alcance do seu entendimento. Porém, acabam por inúmeras
vezes, criando possivelmente inconscientemente, caricaturas que são incorporadas por eles e
passam a ser aderidas como uma marca de auto reconhecimento, traduzidas em estigmas que
formam ou deformam sua identidade. (CARVALHO, SALLES & GUIMARÃES, 2003).
O comportamento autodestrutivo está atrelado à ideação suicida, é uma forma de
aliviar a dor, de punir-se. A autodestruição começa muito tempo antes do ato suicida, seria
como se a pessoa tivesse um encontro com a morte, embora pareça fugir dela, segundo o
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autor essa intenção está presente desde os primeiros anos de vida (KOVÁCS 2008 apud
MENNINGER 1965).

4-CONCLUSÃO

Devido à desistência da Instituição de ensino, não foi possível fazer a relação quanto
às cobranças estabelecidas pela escola e nem a influência que exerce no desenvolvimento da
identidade e da personalidade do adolescente. Portanto, não atingimos o objetivo proposto,
onde nos proporcionaria o conhecimento dos vínculos construídos nesse contexto, com
colegas de sala, amigos, professores, direção e funcionários.
As variáveis que podem levar os adolescentes a cometer suicídio são inúmeras,
principalmente nessa fase de desenvolvimento, onde os conflitos são mais intensos, assim
como as transformações físicas e psicológicas que ocorrem. Nos dados coletados, a
impulsividade e o auto-dano são claramente evidenciados no comportamento dos
adolescentes, 13% dos adolescentes dizem fazer coisas sem pensar nas consequências,
enquanto 26,6% dizem perder a paciência constantemente. O comportamento de
impulsividade é um dos fatores que levam ao suicídio, pois num momento de conflito,
desespero, decepção e desamparo a única saída encontrada está no ato de tirar a própria vida
e acabar com o sofrimento. Outra variável encontra-se no contexto que esses adolescentes
estão inseridos e na influência que esse exerce na vida de cada um. A sociedade cria
estereótipos, esquecendo-se da subjetividade, e aqueles que não se encaixam nesse padrão
pré-estabelecido são excluídos do meio social, encontrando nas drogas e álcool uma válvula
de escape, ou um remédio para curar as dores da realidade vivida diariamente.
Um estudo publicado pela Revista Galileu no mês de outubro/2014 trazem fatores
genéticos como sendo um denominador comum entre pessoas que tentaram se matar ou
pensaram no assunto. Uma mutação no SKA2, gene que desempenha um papel importante
na forma como lidamos como o estresse, esse estudo publicado recentemente pelo Jornal
Americano de Psiquiatria, mostra que os níveis de SKA2 estavam reduzidos nos genomas de
pessoas que cometeram suicídio. Esse gene, é responsável por orientar os receptores de
hormônios do estresse nos núcleos das células, inibe pensamentos negativos e controla a
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impulsividade. Outro risco genético de suicídio está relacionado ao transporte do hormônio
da felicidade, estudos realizados nos últimos 10 anos relacionam depressão e tentativas de
suicídio a alterações no transportador da serotonina, o gene 5-HTTLPR. Familiares de
pessoas que se matam têm um alto risco de tentar o suicídio, assim como gêmeos idênticos,
com uma possibilidade de 15% no caso de um ter se suicidado. No entanto, essa relação é
apenas um fator de vulnerabilidade, não existe um determinismo genético. Esse estudo
mostra a gama de variáveis que existe entre o comportamento suicida e o suicídio, e que
fatores como impulsividade e auto-dano são determinantes no suicídio.
Identificar o comportamento auto-lesivo nos proporcionou um entendimento do conflito que
os adolescentes vivenciam nessa fase de desenvolvimento e busca da identidade. Tal
comportamento é descrito por diversos autores, enfatizando que antes da tentativa de
suicídio o individuo se auto lesiona, na tentativa de diminuir o sofrimento e/ou punir-se,
onde o individuo renúncia à vida, demonstrando que não quer mais viver. Para Kovács
(2008) o suicídio resulta de uma indução social e não de uma livre determinação individual,
cada individuo articula a sua maneira os recursos com os quais a sociedade o dotou, o
suicídio pode ser uma forma de rebelião ou submissão contra a sociedade.
Esse estudo nos mostra a importância de trabalhar com os adolescentes o conceito de
morte e de elaboração do luto, para que possam elaborar o luto das perdas que ocorrem em
todas as etapas da vida. Na adolescência, é necessária a elaboração da perda do corpo
infantil, da figura materna, que antes acolhia, e curava todas as dores e sofrimentos, que
assumia as responsabilidades e mostrava o caminho a seguir. Todos esses conflitos e perdas
ocorrem intensamente na adolescência, permanecendo pelo resto da vida, a forma como será
significado cada transformação fará parte da identidade e personalidade de cada um.
Descrito por muitos autores como sendo “A era da autodestruição” onde os jovens buscam
cada vez mais no suicídio uma fuga para seus sofrimentos, explica o aumento
significativamente nos índices de suicídio nos últimos anos entre o público adolescente.
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