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INTRODUÇÃO
O suicídio ainda figura como um enigma em torno do qual estudiosos, clínicos 

e pesquisadores se debruçam na tentativa de compreendê-lo e, consequentemen-
te, preveni-lo. Diante da sua complexidade resta-nos perguntar: afinal, por que as 
pessoas se matam? Por que para alguns sujeitos a morte se impõe como única 
saída? Por que mediante situações “semelhantes” alguns se precipitam num ato 
suicida e outros não? Inúmeras são as questões que o suicídio suscita, mas o im-
pacto desse ato na família e na sociedade é imensurável. Segundo o Manual para 
Médicos Clínicos Gerais da Organização Mundial da Saúde - OMS (2000), o suicídio 
de um pessoa pode afetar no mínimo outras seis.. Mas, se ele ocorre no ambiente 
escolar ou local de trabalho, seus efeitos podem atingir centenas de pessoas.

Na história das civilizações a ocorrência do suicídio sempre foi verificada, em-
bora seus significados e valores sofram modificações em função da cultura e do 
momento histórico. Na atualidade, esse fenômeno vem ganhando proporções alar-
mantes com taxas que ultrapassam 1 milhão de mortes/ano no mundo, com cerca 
de 3 mil suicídios por dia e, aproximadamente, 1 suicídio a cada 40 segundos, se-
gundo dados da OMS. Essa realidade faz do suicídio um grave problema de saúde 
pública mundial. 
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O suicídio é classificado pelo Código Internacional das Doenças, (capítulo XX 
da CID-10) como morte violenta por causas externas, isto é, morte não decorrente 
de doença (OMS, 10ª Revisão (CID-10, 1995). O suicídio é um fenômeno complexo e 
multifatorial em que a interação de fatores individuais, sociais e culturais concor-
rem com a decisão de tirar a própria vida.      

Por não dispor de uma explicação universal, o entendimento do suicídio só 
pode ser efetivo na medida em que o próprio sujeito, através do seu discurso, pos-
sa revelar os fatores precipitantes externos ou atuais, que funcionaram como um 
gatilho, e os predisponentes, internos, subjetivos e também culturais, que inclui 
não somente o significado atribuído a ele, em decorrência do contexto onde ele 
está inserido, bem como os antecedentes históricos e sociais responsáveis por de-
terminar seu ato. 

Nos fatores predisponentes, estão incluídos a história de vida do sujeito, que 
pode ter deixado marcas profundas, verdadeiras feridas abertas que teimam em 
não cicatrizar; os traços de personalidade, a exemplo da impulsividade, agressivi-
dade, baixa resistência à pressão e à frustração; alguns transtornos mentais como 
depressão grave, incluindo também os casos que alternam ciclos de profunda de-
pressão com picos de euforia, conhecido como transtorno bipolar do humor; de-
pendência a substâncias psicoativas, (álcool e outras drogas), quadros de esquizo-
frenia, dentre outros; 

Nessa categoria, também podem estar os fatores socioculturais - grupos so-
ciais que sofrem algum tipo de discriminação e preconceito dentro da própria so-
ciedade. Como, por exemplo, LGBTQ+s, indígenas, portadores de deficiências, pes-
soas com doenças terminais, incapacitantes ou infectocontagiosas (HIV, Hepatite 
C, HTLV, etc), a população negra, os menos favorecidos economicamente, que são 
atingidos pelas consequências provenientes desse cenário: pouca escolaridade, ra-
ras oportunidades,  marginalidade; as mulheres, que apesar de serem maioria em 
nossa população, ainda não conseguiram desfrutar seus direitos humanos de for-
ma plena nas relações de trabalho, na família e na sociedade em geral. 

Além desses, também podem estar incluídos alguns fatores de risco e, por 
fim, os fatores ditos genéticos, que não serão discutidos no presente artigo. Dito de 
outro modo, o suicídio é um ato resultante da interação de múltiplos fatores: os 
manifestos, externos ou precipitantes, e os latentes ou inerentes ao sujeito, decor-
rentes da sua relação com a cultura, e da posição de assujeitamento que ele ocupa 
no Outro e na representação social do suicídio para quem consumar o ato.

A clínica do suicídio é uma clínica do limite, da urgência, da dor psíquica extre-
ma. Suas especificidades levam o profissional de saúde a repensar sua prática, sua 
técnica, sua ética. Diante de sujeitos decididos a morrer através de um ato violento 
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como o suicídio, independente do referencial teórico adotado pelo profissional, não 
se deve negligenciar o fato que o “comportamento suicida contempla sempre a 
dimensão do sofrimento”. (WERLANG, MACEDO e KRUGER, 2004).

ABORDAGEM AO PACIENTE SUICIDA

Durante a abordagem de um paciente com risco de suicídio, que já tenha ou 
não atentado contra a própria vida, o profissional da saúde deve, a princípio, fa-
zer uma revisão dos seus valores ético-profissionais, morais e religiosos, para ser 
capaz de realizar uma abordagem despida de tabus e preconceitos.  O suicida não 
deve ser visto como aquele que compete com o poder médico, nem tão pouco 
como aquele cujo objetivo do ato é atrapalhar o plantão hospitalar; o suicídio tam-
bém, não deve ser interpretado como um ato de covardia, nem de fraqueza, muito 
menos de coragem; não deve ser interpretado como um ato de falta de fé, falta de 
Deus ou falta de amor ao próximo, mas simplesmente como um ato de desespero, 
uma saída radical diante do seu drama existencial. Por esta via, o profissional deve 
evitar julgamentos prévios e ideias simplistas do tipo: “quem ameaça se matar 
não se mata”, ou “quem quer morrer não avisa”, bem como deve evitar rotular o 
comportamento suicida como formas de chamar atenção, meios de manipulação, 
etc. O profissional também não deve dirigir ao paciente conselhos ou palavras de 
incentivo, tais como: “Você precisa reagir!”, “Você precisa se ajudar!”, “Pensamento 
positivo!”, “A vida vale a pena!”. Esse tipo de conselho, de acordo com o depoimento 
dos pacientes, serve para constatar sua incapacidade e aumentam sua vontade de 
acabar com a própria vida.

          Além disso, diante de alguém que tentou o suicídio ou que corre o risco de 
fazê-lo, o profissional da saúde deve tomar cada caso como um caso novo e único, 
orientando sua escuta de forma imparcial e neutra. Afinal, na clínica do suicídio, 
de que sujeito se trata? Que sujeitos tratamos? Caracterizam-se por indivíduos que 
se apresentam mergulhados numa angústia desmedida, desencadeada seja pelo 
abandono do Outro, seja pela incapacidade de atender às exigências do Outro, seja 
para acatar um comando do Outro.

O Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio (NEPS), parte integrante do Cen-
tro Antiveneno da Bahia (CIAVE), foi criado em 2007 e funciona como um ambu-
latório de saúde mental, que desenvolve ações assistenciais-docentes em quatro 
esferas do cuidado: o usuário, a família, a comunidade e a Rede de Atenção à Saúde. 
Na qualidade de ambulatório de saúde mental o NEPS acolhe e realiza interven-
ções multidisciplinares de caráter assistencial e preventivo a pessoas em risco 
de suicídio através de atendimentos individuais (Psicoterapia, Psiquiatria, Terapia 
Ocupacional e Enfermagem), atendimentos de grupo (Terapia Ocupacional e En-
fermagem), visitas domiciliares e atividades sociais internas e externas, além das 
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reuniões clínicas. Com a família realiza reuniões informativas sobre depressão e 
suicídio, tendo como finalidade diminuir os equívocos causados pela falta de co-
nhecimento ou por informações distorcidas sobre este fenômeno, responsável por 
provocar dificuldades no relacionamento em família e, consequentemente, no tra-
tamento do familiar.  Embora o objetivo geral dessas reuniões com familiares seja 
informar para prevenir, este também é um espaço para acolher queixas, dúvidas 
e dificuldades enfrentadas pela família no trato com esses pacientes, bem como 
discutir os efeitos da depressão e da tentativa de suicídio na dinâmica familiar, 
buscando alternativas menos nocivas para lidar com tal situação.  Além disso, este 
trabalho, ao ser realizado em grupo, possibilita que a família tenha a percepção de 
que o problema que enfrenta não lhe é exclusivo.  Os resultados alcançados nesses 
encontros possibilitam uma relação familiar mais saudável, repercutindo positiva-
mente no tratamento do paciente. Com os profissionais da saúde, o núcleo oferece 
o programa de educação permanente no âmbito do Sistema Único de Saúde, que 
atende desde os agentes comunitários até a equipe de saúde geral e de saúde 
mental. O programa disponibiliza cursos de capacitação com o objetivo geral de in-
formar e desmistificar o tema do suicídio, visando instrumentalizar tecnicamente 
os profissionais para identificar sinais e sintomas que envolvam risco de suicídio, 
possibilitando com isso o encaminhamento precoce desses pacientes à rede de 
assistência, além de adotar uma abordagem mais humanizada.

Para além dos tratamentos convencionais em saúde, o NEPS também aposta 
na visão ampliada de cuidado com a inserção de práticas integrativas e comple-
mentares em saúde, em parceria com a Universidade Federal da Bahia (UFBA), e 
com estratégias que utilizam a arte como instrumento inspirador de projetos de 
vida e saúde: o Jornal Galera Vida NEPS, o Espaço de Leitura, a Ciranda Literária, o 
CiNEPS, a Oficina de Criação Literária(A Vida em 4 Estações), DVDteca, o Canal no 
Youtube. 
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A EXPERIÊNCIA PSICANALÍTICA NA CLÍNICA DE 
PACIENTES EM RISCO DE SUICÍDIO ACOMPANHADOS NO 
NEPS – NÚCLEO DE ESTUDO E PREVENÇÃO DO SUICÍDIO 

Soraya Carvalho

A proposta da psicanálise é que o sujeito, ao se deparar com aquilo que o im-
pacta, que o divide e que produz angústia, possa falar desse impossível, no lugar 
de adoecer ou atuar. Uma vez que ao falar o sujeito realiza a tradução da angústia 
em significantes, no setting analítico em especial, ao falar livremente, o falaser 
construirá um saber sobre o real, isto é, sobre sua verdade. Por outro lado, se não 
utiliza as palavras, ele será impelido a expressar seu mal-estar em seu próprio cor-
po, pelo simples fato do corpo ser sensível ao significante (quer dizer, às palavras 
ou, simplesmente, sua imagem acústica). Entretanto, algumas vezes, ainda que o 
corpo tenha se oferecido para esse fim, o sujeito atua, faz sua fala em ato, uma 
fala atuada. E de todos os atos, o suicídio, o mais radical de todos os atos, é o que 
melhor demonstra que o sujeito nada quer saber sobre o que o determina.

O ato suicida, portanto, é uma forma de lidar com o sofrimento, mas não ape-
nas isso, ele é uma resposta do falaser diante do impossível da existência. A aposta 

CAPÍTULO I
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da psicanálise é convidar o sujeito a falar, e isso permitirá que ele possa não ape-
nas falar sobre a morte mas, sobretudo, falar sobre a vida, sobre esse real diante 
do qual, ele se vê sem saída e que a morte lhe acena como única alternativa. Nes-
se sentido, convidar o sujeito a falar da morte é, em última instância, convocá-lo 
a falar da vida, do insuportável da vida. Ao comunicar seu sofrimento, o sujeito 
suicida expõe o que o outro não quer saber, isto é, a incompletude, a impotência, a 
alienação, a ilusão acerca de uma existência regida por uma ordem superior, que 
não é a divina, mas a do capital. Isso explicaria a razão das pessoas, em geral, não 
se disporem a ouvir o que os suicidas têm a dizer: não somente porque seja intole-
rável escutar sobre a morte, mas, principalmente, por não suportarem ouvir sobre 
a vida e a ilusão que a recobre. 

O suicídio é um ato (LACAN, 1967-68) e se um ato substitui um dizer, ao ofere-
cer a um sujeito que tentou o suicídio, ou àquele que já se decidiu por fazê-lo, um 
espaço para falar do seu ato, do seu sofrimento, constitui-se em uma das maiores 
estratégias de prevenção do suicídio, na medida em que esse espaço permitirá que 
o sujeito fale no lugar de atuar. 

Quando uma pessoa comunica que vai se matar deve-se sempre levar a sério. 
Na maioria das vezes, quando alguém expressa sua vontade de morrer: “eu quero 
morrer”, normalmente ela “não quer viver” aquela vida, ela quer matar a dor que 
lhe corrói a alma. Todavia, faz-se necessário alguns esclarecimentos: “querer mor-
rer” não é o mesmo que “querer se matar”. Entretanto, “não querer se matar” não 
é uma garantia que a pessoa não irá se suicidar. Em outras palavras, nem todas as 
pessoas que querem morrer, querem se suicidar, mas essas pessoas, mesmo que 
não queiram se matar, correm o risco de fazê-lo. 

Dessa maneira, grande parte das pessoas que tentam e até muitas das que 
cometem o suicídio, não necessariamente “queriam morrer”, mas, é possível afir-
mar, que elas “não queriam viver”.  “Não querer viver” não é o mesmo que “querer 
se matar”. Não se trata aqui de lógica cartesiana, onde 2 termos se contrapõem ou 
se anulam. Por exemplo: “Se penso, logo, existo”; “se não quero viver, logo, quero 
morrer”; ou, “se quero morrer, então, quero me matar”. A compreensão de tais afir-
mações só pode ser alcançada se analisadas por outra lógica. (CARVALHO, 2016).          

“Querer morrer” muitas vezes pode significar “não querer viver”,  “querer ma-
tar a dor”. Dito de outra maneira, “querer morrer” equivaleria a um “não querer 
viver esta vida”, que é diferente de “querer se matar”. Todavia, algumas pessoas 
vivem uma vida tão miserável do ponto de vista afetivo-emocional que passam a 
desejar ardentemente a morte, seja acidental ou por doença. Essas pessoas, muito 
frequentemente, se cansam de esperar por uma fatalidade do destino e decidem 
pôr um fim em sua existência com suas próprias mãos. Isso quer dizer que é possí-
vel o psicólogo intervir no sofrimento humano antes que ele atinja níveis insupor-
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táveis, antes que o sujeito tome uma decisão drástica e muitas vezes irreversível 
como o suicídio.

JUNTO AO PACIENTE: 

Em geral, para que uma análise aconteça, algumas condições são necessárias: 
inicialmente, a existência de um sujeito dividido pelo gozo do seu sintoma, respon-
sável por produzir uma demanda de tratamento, e, finalmente, uma suposição de 
saber sobre seu sintoma dirigida a um analista. Portanto, as condições de uma 
análise englobam: sintoma, demanda e transferência. (CARVALHO, 2014, p. 215).

Na clínica do suicídio, não há sintoma que faça enigma para o sujeito, mas, na 
maioria dos casos, há uma depressão, que no sentido analítico não é um sintoma; 
se não há sintoma, por conseguinte, não haverá demanda de tratamento e, portan-
to, não haverá suposição de saber a um analista. Para deixar as coisas ainda mais 
difíceis, no lugar do sintoma, tem-se um ato que não traz em si qualquer questão, 
mas uma certeza de que o sujeito que nada quer saber sobre aquilo que o deter-
mina. E, por fim, a ausência de demanda ou de um pedido de ajuda, produz aquilo 
que contraria todos os princípios analíticos, a oferta do tratamento.  Em suma, no 
lugar de uma demanda, uma oferta; no lugar de um sintoma, um ato; no lugar de 
um enigma, um oráculo. E quanto a transferência, que segundo Freud é a mola 
mestra do tratamento, e Lacan definiu como uma suposição de saber a um analista 
sobre o enigma do sintoma, aquilo que não funciona, nesse contexto, onde foi parar 
a análise? Qual o saber que pode ser suposto a um analista? Qual o saber suposto 
ao inconsciente?

Na clínica do suicídio o analista encontrará obstáculos para realização do seu 
trabalho, devido às especificidades próprias a esta clínica: são sujeitos sem deman-
da, sem sintoma, sem desejo, que se orientam por uma ética de puro gozo, gozo 
da morte. Por esta razão, o sujeito que se decide pela morte, na maioria das vezes, 
não procura tratamento, ele é conduzido, levado a buscar ajuda de um profissio-
nal, se configurando, no caso de uma psicanálise, em uma situação terapêutica às 
avessas, isto é: do lado do paciente, onde deveria estar uma demanda de análise, 
um pedido de ajuda, se coloca uma oferta; onde deveria estar um sujeito dividido, 
se interrogando sobre o enigma do seu sofrimento, se encontra um sujeito porta-
dor de uma certeza sobre a morte; e ali onde deveria haver sintoma, tem-se o ato; 
no lugar do sujeito do desejo, encontra-se um sujeito orientado pela ética do gozo. 
E por ética do gozo, entende-se, um gozo mórbido, ou mais precisamente, uma sa-
tisfação mórbida com o sofrimento.          

As especificidades dessa clínica colocam à prova o analista, tornando neces-
sário algumas adaptações na técnica. O paciente que opta pelo suicídio não quer 
ser ajudado, ele quer a morte, por isso, a principal dificuldade com esses sujeitos, 
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consiste em fazer surgir uma demanda de tratamento. Por isso, a princípio, (CAR-
VALHO, 2014, p. 219), o analista deve acolher o sofrimento do sujeito, sem, no en-
tanto, fazer qualquer implicação sobre seu ato ou sobre o gozo que o recobre. O 
trabalho consiste em fazê-lo falar sobre sua dor, e isso não se constitui numa tare-
fa fácil para aqueles que não desejam se tratar, com a garantia de que não haverá 
julgamento moral, ético ou religioso sobre sua vontade de morrer, ou qualquer 
expectativa de um arrependimento pelo seu ato. 

Uma vez que nessa clínica o lugar do sujeito do desejo foi cedido ao sujeito 
orientado por um gozo mórbido e fixado em uma satisfação mortífera com o seu 
sofrimento, o analista deve exercer sua função com neutralidade, mas adotando 
um posicionamento mais ativo no sentido de convocar à análise esse sujeito sem-
pre disposto a desistir, sempre pronto a ceder.

Desta forma, parafraseando Lacan, o psicanalista não deve recuar diante da 
morte, todavia ele deve estar advertido que para além do sofrimento do qual o su-
jeito se lamenta, há uma satisfação, um gozo, mortífero sem dúvida, mas há gozo, 
o gozo da morte. E se um sujeito escolhe a morte, ele o faz não porque a deseje, 
visto que o inconsciente não a reconhece, mas porque dela pretende obter alguma 
satisfação. E satisfação não é necessariamente sinônimo de prazer, ao contrário, 
muito frequentemente, ela adota meios desprazerosos para atingir seu alvo. 

No setting, o analista é o agente do dispositivo, razão pela qual, ele não deve 
participar como sujeito, mas como uma função. O que significa que ele não deve 
nem pode entrar com seu inconsciente, muito menos com seus sofrimentos pes-
soais, seus valores ou seu desejo. Aliás, o único desejo permitido ao analista, é o 
desejo de que uma análise aconteça. Isso quer dizer que, em relação ao paciente, o 
analista não deve querer seu bem nem seu mal, visto que “o bem” e “o mal” são po-
sições éticas. A ética analítica não consiste na ética do bem-estar, mas do bem-di-
zer. Neste sentido, o sujeito em risco de suicídio, sobretudo aquele que já se decidiu 
pela morte, pode encontrar, na psicanálise, a possibilidade de falar sobre a morte e 
sobre suas angústias mais profundas, sem que lhe seja dado alternativas com so-
luções rápidas e alívio da angústia como visa a maior parte das psicoterapias. Um 
psicanalista não deve dar soluções práticas, nem gerar ou cultivar expectativas no 
analisante. Talvez, esta seja uma das maiores contribuições para a adesão em uma 
análise, de um paciente decidido a morrer em ou seja, o paciente possa falar sem 
ser calado, e ao se escutar, adquira um saber sobre sua verdade, isto é, sobre aquilo 
que o determina, um saber sobre o real. 
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ABORDAGEM PSIQUIÁTRICA AO PACIENTE EM RISCO  
DE SUICÍDIO NO NEPS – NÚCLEO DE 
ESTUDO E PREVENÇÃO DO SUICÍDIO

                                                                                     Ana Paula Guedes
                                                                                     Suzana Carolina Flores

Direcionada para usuários que apresentam risco de suicídio, o NEPS tem como 
objetivo ação e prevenção, com participação de uma equipe multidisciplinar de 
apoio mútuo, voltada para esse risco. A porta de entrada desse usuário geralmente 
ocorre por encaminhamentos de outros serviços de saúde, como emergências e 
atendimentos da rede de atenção básica de saúde, assim como demandas espon-
tâneas.

No NEPS, a ação e prevenção ocorrem em três níveis, que abrange o paciente, 
a família e a equipe. O paciente conta com o tratamento psicológico, psiquiátrico e 
com terapeuta ocupacional, de acordo com a demanda de cada um. A família, além 
de estimuladas a participar dos tratamentos propostos, contam com reuniões In-
formativas sobre Depressão e Suicídio e com o Grupo de Família. E, finalmente, a 
equipe que não só promove, como participa de cursos de capacitação, Fóruns e 
Oficinas.

CAPÍTULO II
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O modo que encaramos o suicídio afeta diretamente no modo como vamos 
abordá-lo.  Ao imaginarmos o comportamento suicida, tende-se a estereotipar pes-
soas com humor deprimido. No entanto, apesar da frequência de pessoas com de-
pressão nessa condição, o risco de alguém cometer suicídio deve ser avaliado de 
forma ampla, considerando diversos fatores, sendo a interação entre eles mais 
importante do que considerar cada fator isoladamente nessa avaliação. Por isso, 
se torna tão difícil explicar o porquê algumas pessoas decidem cometer suicídio, 
enquanto outras, em situação similar ou até pior, não o fazem.

Para Bertolote, 2012: Suicídio é um comportamento multifatorial e multideter-
minado, resultante de uma complexa teia de fatores de riscos e protetores que in-
teragem de uma forma que dificulta a identificação e a precisão do peso relativo de 
cada um deles. 

Cerca de 90% das pessoas que cometem suicídio tem o diagnóstico de algu-
ma doença psiquiátrica, sendo o transtorno de humor o mais comum, seguido pelo 
alcoolismo e /ou abuso de substâncias, transtorno de personalidade, esquizofrenia 
e transtorno mental devido a alguma doença orgânica. 

Além disso, muitos dos que cometeram suicídio passaram por acontecimentos 
estressantes, que podem ter funcionado como “gatilho” para o desfecho fatal, tais 
como: problemas interpessoais- discussão com familiar, amigos; rejeição- separa-
ção, bullying; perda recente; problemas financeiros; pressão/ameaça no trabalho; 
disfuncionalidade familiar; violência doméstica, psicológica, sexual; negligência.

Dentre fatores sociodemográficos, identificamos maior risco em homens, agri-
cultores, em jovens entre 15-35 anos e idosos acima de 75 anos, nos divorciados e 
viúvos, e em desempregados, especialmente se a perda do emprego for recente.

  O suicídio é um tema tão complexo, justo por essa complicada interação de 
fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociais, culturais e ambientais, que tor-
na necessária uma atenção especial na sua abordagem, com dedicação de profis-
sionais de diversas áreas, para que se possa promover, em cada caso, uma inter-
venção específica.

Nesse sentido, adotamos uma política de acolhimento no NEPS, em que ofer-
tamos um lugar onde aquele que está com ideias de morte, seja escutado e acolhi-
do. Na abordagem psiquiátrica, o atendimento é feito em sala silenciosa, com pri-
vacidade, tempo reservado de duas consultas para ouvir sem pressa e um horário 
guardado para o acompanhante indicado pelo paciente, seja familiar ou amigo, em 
sua primeira consulta, ou seja, reserva de três horários. O intervalo regular para 
consulta no agendamento é de 30 minutos, portanto, no primeiro contato fica re-
servado uma hora e meia para garantirmos o acolhimento humanizado proposto, 
visando estabelecer um vínculo positivo. A entrevista com a família pode ser muito 
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esclarecedora para o profissional e, ao mesmo tempo, para esse familiar que passa 
a ser conscientizado da gravidade do problema e orientado no manejo do indivíduo 
em risco de suicídio.

Na escuta, fazemos anamnese completa, com dados sociais e familiares para 
detectar distúrbios psiquiátricos. Ouvir atentamente, ter empatia, dar mensagens 
não verbais de aceitação e respeito e não emitir julgamentos, promovem um laço 
que facilita a comunicação e prepara para o momento em que se permite falar so-
bre o suicídio em si, atitude que não o incentivará a pratica-lo, ao contrário, muitas 
vezes, o deixará seguro e confortável, ao encontrar alguém para conversar aberta-
mente sobre o assunto. Muitas vezes oferecemos um abraço, no início e no final do 
atendimento. Segundo o psiquiatra italiano Michele Zapella, o abraço propõe a di-
minuir o isolamento social e ampliar a comunicação e desenvolver laços de união. 
Sheldon Cohen, professor de psicologia da Carnegier Mellon University, demons-
trou em pesquisa que o abraço, como suporte social, pode ser efetivo em diminuir 
o estresse.  Nesse contexto, procedemos a investigação diagnóstica enfatizando a 
presença dos pensamentos suicidas e se já existe algum plano, ao mesmo tempo 
que pesquisamos a possibilidade de algum suporte familiar e/ou de amigos. 

Um dos parâmetros da avaliação do estado mental, é tentar identificar alguma 
dessas três características nesse paciente: a ambivalência- que torna os sentimen-
tos confusos, com desejo de viver e o de morrer ao mesmo tempo, com a possi-
bilidade de morte como uma alternativa de aliviar sua dor; a impulsividade- que 
geralmente tem um gatilho, um evento negativo e estressante que desencadeia 
um ato impulsivo, na maioria da vezes, transitório, que, quando acalmada a crise, 
ganha-se tempo e o profissional pode ajudar a diminuir o desejo suicida; finalmen-
te, a rigidez do pensamento- que torna seus sentimentos constritos, deixando de 
perceber outras maneiras de aliviar o problema.

Tentamos classificar o risco do paciente avaliado a cada consulta, tendo como 
referencial a presença e frequência da ideação e a existência de algum plano, para, 
assim, ter noção da gravidade. A avaliação do risco de suicídio também pode ser 
feita a partir da associação entre os fatores de risco e os fatores de proteção, os 
fatores predisponentes e os precipitantes.

Aceitamos como baixo risco, quando existe alguma ideação, mas ainda não há 
nenhum plano. 

O médio risco seria quando ocorrem os pensamentos suicidas e existe um pla-
no, mas não imediatamente. Nesses casos, focar na possibilidade de outros meios 
para diminuir a angústia, reforçando a não vontade de morrer, mas do alívio do so-
frimento, presente na ambivalência e estabelecer datas de retornos mais breves. O 
paciente e familiares são orientados também com entrar em contato, via telefone, 
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com a equipe. Sempre que possível e com conhecimento do paciente, orientar o 
familiar ou amigo inclusive para possibilidade de internamento.

No alto risco, o paciente já tem plano definido para praticar imediatamente, o 
que torna uma situação de emergência médica, quando o paciente deve ficar sob 
vigilância 24h em casa até ocorrer o internamento e/ou redução do risco, sempre 
manter distância dos meios que possibilitem o ato. Quando o paciente necessita 
usar medicação para o tratamento do transtorno mental presente, orientamos aos 
familiares para guardar a medicação em local seguro, disponibilizando apenas a 
quantidade diária em uso pelo paciente, para evitar que a mesma seja usada em 
quantidade além da prescrita pelo psiquiatra, na tentativa de suicídio.

CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NO RISCO DE 
SUICÍDIO:

É necessário sempre buscar tratamento para o Transtorno Mental, quando 
existir.

A depressão é o diagnóstico mais comum em suicídios consumados. Porém, 
devemos lembrar que a depressão é fator de risco, não a causa do suicídio: cerca 
de 15% dos portadores de Transtorno Depressivo se suicidam.

Além disso, deve-se considerar que depressão é tratável, portanto, suicídio 
nesses casos, pode ser prevenido.

Suicídio e comportamento suicida são mais frequentes em pacientes psiqui-
átricos, e, apesar disso, a maioria não procura um profissional de saúde mental. 
Segundo o estudo SUPRE-MISS, da OMS, 2005, apenas 33% dos indivíduos que 
tentaram suicídio, recebeu atendimento médico posteriormente.

Um importantíssimo elemento sugestivo de risco para tentativa de suicídio é a 
história pregressa de tentativa (s).

Cerca de 1/3 dos casos de suicídio estão ligados à dependência do álcool. A 
presença conjunta de alcoolismo e depressão aumenta enormemente o risco, pelo 
aumento à impulsividade.

Aproximadamente 10% dos esquizofrênicos cometem suicídio, especialmente 
nos estágios iniciais da doença, no início de uma recaída, se tiver alto nível de ins-
trução, quando o paciente tem consciência das perdas associadas a doença, duran-
te sensação da angústia psicótica e nos quadros paranóides.

Doenças físicas também são relacionadas com suicídio. Geralmente portado-
res de algum tipo de câncer, especialmente nos primeiros anos após o diagnóstico 
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e durante quimioterapia. Condições crônicas como doenças renais, hepáticas, dor 
crônica, e doenças sequelares tais como trauma medular, acidente vascular cere-
bral, que possam implicar em limitação e/ou deformidade física. Sendo assim, não 
há justificativa de abstermos da abordagem e do manejo na nossa prática diária, 
de facilitar o acesso das avaliações clínicas necessárias para instituir o tratamento 
mais adequado àquele paciente o mais precocemente possível. Para que isso se 
torne uma realidade, não podemos medir esforços para aumentar o conhecimento 
público dessa condição, que é a segunda maior causa de morte no mundo, em jo-
vens entre 19 a 29 anos, índice que vem aumentando a cada ano.
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O CUIDADO DE ENFERMAGEM ÀS PESSOAS 
EM RISCO PARA O SUICÍDIO 
                                                                     Cintia Mesquita

O cuidado de enfermagem às pessoas em risco de suicídio, cuja dor, frequen-
temente, se confunde com o desejo de não mais existir, convoca à reflexão de prá-
ticas que vão além do conhecimento técnico-científico sobre os fatores de risco e 
de proteção ao ato suicida. Tal convite suscita, no âmbito da enfermagem, o que 
muitas teoristas aludem como atributos da relação humana no cuidado. 

Nesse cenário, inserem-se tecnologias leves como o acolhimento, o vínculo, 
a autonomização, a responsabilização e a gestão como parte dos processos de 
enfermagem na produção do cuidado. Essa compreensão do relacionamento tera-
pêutico e interpessoal entre enfermeira e paciente como ferramenta principal das 
práticas de enfermagem, sobretudo na saúde mental, foi concebida em 1952, com 
a Teoria das Relações Interpessoais de Hildergard Peplau. Na acepção de sua obra, 
a autora destaca as ações de enfermagem como processos psicodinâmicos capa-
zes de influenciar positivamente a vida dos indivíduos. Não se trata, no entanto, de 
mudanças instantâneas de personalidade, mas de um processo interpessoal pelo 

CAPÍTULO III
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qual a enfermeira tem a propriedade de mostrar diferentes caminhos para que 
se tenha êxitos no desenvolvimento terapêutico (ALMEIDA; LOPES; DAMASCENO, 
2005).

Embora as considerações de Peplau pareçam, a priori, simplistas por parte de 
quem gerencia o cuidado nos contextos individual, familiar e coletivo - objeto de 
atuação da enfermagem -, o grande compromisso e desafio é o de utilizar e sus-
tentar tais relações enquanto potentes tecnologias produtoras de cuidado, cons-
truídas no cotidiano de compartilhamentos mútuos entre os sujeitos. Daqui vem 
a importância, sobretudo no comportamento suicida, da identificação e compreen-
são em torno do sofrimento psíquico. 

Nessa perspectiva, ainda que existam profissionais com uma visão ampliada, 
que permite a compreensão da saúde além da condição biológica, ainda é possível, 
em decorrência da formação tecnicista, que o adoecimento conferido pelo sofri-
mento psíquico, tal como ocorre às pessoas em risco de suicídio, seja reconhecido, 
muitas vezes, por estereótipos que remetem à condição da loucura e/ou formas 
depreciativas de chamar atenção (TONIN; BARBOSA, 2018). 

Essas condições criam rótulos de incredulidade em torno do sofrimento psí-
quico e estigmatizam incisivamente pessoas com transtorno mental e/ou em risco 
de suicídio, reafirmando-se a necessidade de transformação do cuidado em en-
fermagem a partir das relações interpessoais e valorização dos sujeitos, e não 
de suas doenças (AZIZPOUR; TAGHIZADEH; MOHAMMADI; VEDADHIR, 2017). Sob o 
olhar da complexidade, o humano não deve ser compreendido como um ser uni-
camente biológico, uma vez que é considerado, em sua excelência, como singular 
e multidimensional. No contexto do sofrimento psíquico, sobretudo, em face da 
intenção suicida, é preciso entender que o cuidado transcende os aspectos bioló-
gicos, perpassando pelo âmbito psíquico, espiritual, sociológico, histórico e/ou até 
mesmo físico (MORIN, 2015). 

Outro aspecto importante e imprescindível no cuidado de enfermagem às 
pessoas em risco de suicídio, diz respeito ao monitoramento na adesão ao tra-
tamento psicofarmacológico, com vistas à redução das crises, hospitalizações e, 
consequentemente, do risco suicida. Neste sentido, a equipe de enfermagem deve 
buscar estratégias para assegurar a aderência medicamentosa e, assim, promover 
a melhoria na qualidade de vida do indivíduo, expressa através da maior disposição 
para os enfrentamentos do cotidiano, seja nas relações interpessoais familiares, ou 
nas demais interações sociais. 

Vale a pena lembrar que o comportamento triste, lentificado, quase sem for-
ças diante de qualquer situação, pode ser característico de quadros depressivos e/
ou de outros transtornos mentais. Tais quadros agravam-se quando associados ao 
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vazio existencial: surgem sinais e sintomas físicos desagradáveis, como insônia, 
perda de apetite, náuseas e/ou disfunção sexual causados, sobretudo, pelo uso ir-
regular das medicações psicofarmacológicas. Isso pode implicar no retorno a um 
estado inicial de isolamento e solidão, típicos do transtorno depressivo maior, no 
qual as dores subjetivas são, por si só, suficientes para a elaboração de uma vida 
sem sentido. 

A partir daí, embora se reconheça que a enfermeira especialista ou que atue 
em saúde mental tenha mais experiência para identificar os quadros clínicos as-
sociados à depressão, para orientar quanto à necessidade de adesão à terapêutica 
medicamentosa, bem como perceber comportamentos relacionados ao potencial 
suicida, faz-se necessário um conhecimento mínimo por parte de todo e qualquer 
profissional de enfermagem acerca das indicações, contraindicações, administra-
ção e reações dos diferentes psicofármacos, de modo a assegurar uma assistência 
de qualidade. 

Sendo assim, um dos pontos a serem observados no planejamento das ações 
de enfermagem diz respeito às queixas referidas pelo paciente, sejam as iniciais 
relacionadas ao quadro depressivo e/ou outras que surgiram com o uso das me-
dicações. Nesse sentido, a enfermeira deve estar atenta aos efeitos colaterais co-
muns a quase todos os psicofármacos, descritos, comumentemente, por cerca de 
60% dos pacientes em uso terapêutico, o que pode implicar na irregularidade e 
descontinuidade do tratamento (CIPRIANI et al., 2011). 

A equipe de enfermagem deve ter clareza sobre a valorização de toda e qual-
quer queixa, com o entendimento de que cada pessoa, mesmo na ocorrência do 
mesmo diagnóstico, poderá ter manifestações clínicas diferentes, com sintomas 
mais ou menos intensos para cada sujeito, considerando as singularidades de cada 
ser humano. 

Além disso, faz-se necessária a orientação quanto ao tempo para que o psi-
cofármaco comece a ter um efeito terapêutico (mínimo de duas semanas), bem 
como o bom senso para evitar possíveis interações medicamentosas dos antide-
pressivos com outros medicamentos e substâncias, principalmente entre os gru-
pos capazes de provocar hipotensão (analgésicos, anti-hipertensivos, sedativos) ou 
até mesmo de potencializar os efeitos colaterais dos antidepressivos, como o con-
sumo de bebidas alcóolicas e drogas ilícitas (RIBEIRO; SOUZA; SILVA, 2014).

Nesse contexto, a equipe de enfermagem assume um papel fundamental no 
relacionamento terapêutico com o paciente sob risco suicida, pois a comunicação 
se constitui enquanto instrumento básico de cuidado em enfermagem, presente 
em todas as ações realizadas, seja para orientar, informar, apoiar, confortar ou 
atender às necessidades humanas básicas (PONTES; LEITÃO; RAMOS, 2008). 
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Independentemente dos aspectos subjetivos e objetivos que interferem na 
produção do cuidado às pessoas em risco de suicídio, cabe à enfermeira, diante 
do vínculo terapêutico, promover a orientação e o acolhimento de todos os envol-
vidos, incluindo-se os familiares. Essa concepção ampliada de cuidado também 
pode ser fortalecida através de ações como visitas domiciliares, atendimento em 
grupo, sala de espera e palestras, reuniões de equipe, bem como a participação em 
eventos festivos, contribuindo para a desconstrução de valor da doença e a transfe-
rência desse mesmo valor para os contextos de singularidade e complexidade dos 
sujeitos (OLIVEIRA; SILVA; SILVA, 2009). No bojo, qualquer intervenção de enferma-
gem (individual ou grupal) deve buscar favorecer mudanças na forma de pensar o 
suicídio como única saída e fortalecer a pertença social, para assim estreitar sen-
timentos de desesperança e pensamentos de finitude (ESTELLITA-LINS; OLIVEIRA; 
COUTINHO, 2006; BOTEGA, 2006).

Os profissionais de saúde precisam compreender o suicídio não como a busca 
pela morte, mas enquanto uma difícil decisão diante de dores insuportáveis. Acre-
dita-se que a compreensão em relação à complexidade e magnitude do sofrimento 
psíquico no contexto do comportamento suicida favoreça o vínculo terapêutico e 
contribua para a ocorrência de um cuidado livre de julgamentos e sensível, pauta-
do na centralidade dos sujeitos em todas as suas dimensões. 

Dessa forma, discutir sobre a prevenção do suicídio e o cuidado à pessoa que 
tenta suicídio no âmbito da enfermagem demanda, precipuamente, por interesse 
em ouvir, conhecer e contribuir na construção de posturas não estigmatizantes e 
não punitivas sobre aqueles que sucumbem à dor de atentar contra a própria vida.  
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TERAPIA OCUPACIONAL NA PREVENÇÃO DO 
SUICÍDIO E A EXPERIÊNCIA DO NÚCLEO DE 

ESTUDO E PREVENÇÃO DO SUICÍDIO (NEPS): 
RESSIGNIFICANDO PRÁTICAS DO COTIDIANO

                                                                                     Maira Oliveira

“Nossa intervenção não é no estado imaginado e sim na perspectiva que a
  condição não aniquila o sujeito e suas possibilidades”. (OLIVEIRA, 2019)

Para pensar a Clínica da Terapia Ocupacional em qualquer âmbito é necessário 
ter uma compreensão mínima de como esta abordagem profissional se propõe a 
atuar, já que seu espectro de ação é muito amplo indo da intervenção em saúde, so-
cial, direitos humanos, educação, cultura e etc. Esta prática profissional foi regula-
mentada no Brasil pelo Decreto Lei nº 938 de 1969 e seu exercício exige graduação 
em nível superior. Na atenção em saúde a atuação desse profissional é caracteri-
zada pela junção de tecnologias orientadas para a emancipação e autonomia de 
pessoas que, por razões ligadas às problemáticas específicas (físicas, sensoriais, 
psicológicas, mentais e/ou sociais), apresentem, temporária ou definitivamente, 
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dificuldades na realização de atividades cotidianas (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SÂO PAULO, 2007). 

       A partir deste esboço simplificado do que caracteriza a intervenção da 
Terapia Ocupacional é que tentaremos adentrar no contexto muito peculiar da as-
sistência no NEPS. A contribuição da Terapia Ocupacional no núcleo iniciou-se em 
2008 e, neste capítulo, iremos apresentar algumas colaborações trazidas para 
pensar a intervenção terapêutica com este público. 

Os motivos que levam à tentativa de suicídio são multifatoriais e, muitas ve-
zes, quando se atua com pessoas que tentam suicídio, o profissional chega ao pon-
to de questionar se sua prática pode ser efetiva para prevenir o ato suicida, evitar 
recorrências ou minorar suas repercussões sobre a vida do sujeito “tentante”. Ob-
servamos no nosso dia a dia que, ademais do conhecimento teórico envolvendo 
esta temática, é imprescindível buscar apreender, além da motivação para o ato, 
como este repercute na vida do indivíduo, na realização de suas atividades cotidia-
nas e no peso do estigma que a tentativa de suicídio trás às suas relações sociais.

             Mediante a realidade do público de atenção assistido no NEPS, se pode 
inferir que a tentativa de suicídio acaba por levar a uma ruptura brusca do contrato 
social, que desestrutura o entorno da pessoa que tenta suicídio e toda sua crono-
logia de atividades e hábitos de vida, como afirma Oliveira (2007). Por conta disto, 
a intervenção do terapeuta ocupacional buscaria possibilitar, através das várias ati-
vidades propostas, que esses sujeitos, assim como aqueles que o cercam, reorga-
nizem ou reestruturem seus vínculos relacionais e definam um repertório de ativi-
dades que tenham um significado pessoal, valorizando-os tanto no plano subjetivo 
quanto na esfera social (OLIVEIRA,2007).  Isto, porém, é muito mais complexo de 
realizar do que pode demonstrar o relato da experiência que aqui será trazida. 

COMPREENDENDO OS ATORES DO CAMPO E AS POSSIBILIDADES DE 
INTERVENÇÃO

Desconstruir conceitos prévios sobre quem é a pessoa que tenta suicídio é de 
suma importância. Nenhum profissional deve se arvorar a encontrar respostas 
simplistas para justificar a tentativa de suicídio ou deve formular juízo de valor 
sobre o ato suicida; é imprescindível perceber que o ato suicida pode acontecer em 
qualquer período do ciclo de vida, em qualquer classe social, nível de escolaridade, 
gênero, orientação sexual e manifestação de fé religiosa. O profissional deve estar 
atento para não agir associando sua abordagem a um ato de compaixão, pena ou 
frieza, buscando realizar uma escuta atenciosa, qualificada e, sobretudo, interes-
sada na história de vida do sujeito. É preciso ser sincero e enfatizar que o processo 
de tratamento é lento, que as dificuldades para encontrar alternativas mais saudá-
veis de lidar com o sofrimento só vão se descortinar com o entendimento de como 
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este processo de aparente negação da vida (aos olhos alheios) se estruturou e de 
como isso repercutiu na sua vida no passado, como se apresenta no presente e 
como causará possíveis impactos no futuro próximo. 

Neste ínterim, deve-se evitar estabelecer prognóstico de melhora precoce ou 
traçar expectativas de vida para um futuro distante pois o importante é focar na 
minoração da dor e da angústia a cada dia.

Nesse ponto, passemos a conhecer como vem se construindo nossa perspec-
tiva de intervenção Terapêutica Ocupacional com estes usuários. 

DESEMPENHO OCUPACIONAL DE UMA PESSOA APÓS TENTATIVA DE 
SUICÍDIO

Quando uma pessoa não consegue realizar de maneira satisfatória as ativi-
dades de trabalho, lazer, self care, cuidado com seu lar e tem dificuldade de inte-
ração social, dizemos que ela passa por um processo de disfunção ocupacional, 
pois apresenta dificuldades importantes nas diversas áreas do seu desempenho 
ocupacional conforme Mello e Mancini (2007). No caso da pessoa que vivencia um 
processo de sofrimento psíquico intenso e ou tentou suicídio, é habitual observar 
estas dificuldades se acentuarem em relação às atividades relacionadas à orga-
nização das suas rotinas de vida diária e aos papéis de vida (automanutenção, 
atividades produtivas, valores, metas e etc), muitas vezes tendo sua autonomia, 
competências e habilidades pouco valorizadas por si próprias e pelas pessoas que 
estão ao seu redor.

Além disso, os usuários costumam ressaltar a baixa capacidade de interação 
social, manutenção e formação de vínculos relacionais além daqueles ligados ao 
núcleo familiar; expressam também uma evidente dificuldade de organizar e ge-
renciar seu cotidiano, pois acreditam perder a capacidade para isso, como se após 
a tentativa de suicídio, ou a revelação da ideação suicida, tivessem perdido a crença 
em si mesmos.

Para propor uma intervenção apropriada são observados na avaliação tera-
pêutica ocupacional os aspectos temporais (idade cronológica, desenvolvimento, 
ciclo de vida, estado de incapacidade) e os aspectos ambientais (físico, social e cul-
tural);  além da identificação de possíveis alterações e potencialidades nos com-
ponentes de desempenho ocupacional [componente sensório-motor, habilidades 
de relacionamento interpessoal com a família, etnia e sociedade (sociocultural), 
habilidades de percepção, concentração, memória, julgamento, raciocínio e com-
preensão (cognitivo) e habilidade de autoestima e bem-estar (espiritual)] (CAZEIRO 
ET AL,2011).
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A partir desta análise pormenorizada, o plano de intervenção é traçado e im-
plementado podendo, evidentemente, passar por adaptações. Vale salientar que é 
muito frequente o usuário apresentar comorbidades tanto clínicas quanto de or-
dem psíquica, que devem ser bem avaliadas pelos integrantes da equipe de saúde 
pois isto pode influenciar decisivamente no processo de evolução e nas readequa-
ções do tratamento. 

PROCESSO DA ASSISTÊNCIA TERAPÊUTICA OCUPACIONAL NA RESSIG-
NIFICAÇÃO DO COTIDIANO E A TENTATIVA DE SUICÍDIO

Partindo do pressuposto de que a atenção em saúde mental busca o “bem-es-
tar subjetivo, a alta eficácia percebida, a autonomia, a competência, a dependência 
intergeracional e a auto realização do potencial intelectual e emocional da pessoa” 
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2001, p.29), a intervenção terapêutica ocu-
pacional traz como proposta central favorecer aos usuários um processo de co-
nhecimento, compreensão e ressignificação de suas dificuldades, limitações e po-
tencialidades, visando instrumentalizá-los para que reorganizem seu cotidiano na 
perspectiva de uma maior autonomia e interação social. 

Evidentemente que, para que isso ocorra, é fundamental o desenvolvimento 
concomitante de um trabalho de aproximação com os familiares ou pessoas de 
vínculo relevante com intuito de trocar informações, criar um espaço de escuta e 
desenvolver estratégias de gerenciamento do cuidado em relação ao tratamento 
do usuário. 

Cabe também pontuar que, ao longo dos doze anos de construção desta prá-
tica, foi necessário repensar como a Terapia Ocupacional seria implementada no 
contexto do comportamento suicida e ficou evidente que o trabalho teria que se 
nortear numa  perspectiva  Sistêmica e Complexa da Terapia Ocupacional, ou seja, 
na compreensão do indivíduo para além do sintoma, para além da pretensa ou 
dita incapacidade, identificando e criando possibilidades para satisfação de neces-
sidades, superação de limites  e descoberta de potencialidades (COSTA E FERRIOTI, 
2007).

A compreensão e apropriação do conhecimento do Direito Positivo e da cida-
dania, da ampliação da concepção de setting terapêutico e da aproximação com a 
noção de Território, favorecem aos usuários a experimentação de espaços de troca 
diferentes. Além da construção da qualidade de vida e do engajamento dos usuá-
rios como atores políticos que sofrem a influência da forma de implementação das 
políticas setoriais.

Há também a importância da percepção de que era extremamente necessá-
rio o alargamento da compreensão do objeto/sujeito de intervenção, aproximando 
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dos estudos das Ciências Sociais, para pensar a conformação das redes sociais, o 
processo de afiliações, desfiliação e vulnerabilidade social fortemente implicados 
no  comportamento suicida e o  processo de integração social e resiliência tão fa-
lados na contemporaneidade (CASTELS, 1998). 

Além da aproximação com o olhar antropológico e o descentramento do saber 
universalizante, permitindo-se aprender com o outro e levando em conta a expres-
são de um modo de viver, das performances socialmente construídas, relacionadas 
à tecnologia de gênero, da dialogicidade e simetrização dos saberes e experiências. 
(GOLDMAN,2014; WAGNER, 2010)

Levando em conta o mix teórico que vem lastreando nossa intervenção e se-
guindo os pontos anteriormente transcritos apresentamos as seguintes possibi-
lidades/procedimentos realizados na intervenção do Terapeuta Ocupacional com 
estes usuários (OLIVEIRA, 2007) dando especial ênfase nas duas primeiras que 
seguem:

• Atendimento Individual, que se constitui como espaço privilegiado de escu-
ta oferecido àqueles usuários que estão com dificuldades em estabelecer 
relações interpessoais ou estão em processo de crise. Nesse espaço podem 
ser realizadas desde atividades auto expressivas, de estímulo cognitivo, 
motor e sensorial, à atividades que trabalhem imagem e percepção corpo-
ral, planejamento e gerenciamento de atividades cotidianas, dentre outras. 
As atividades são propostas de acordo com a necessidade/capacidade ma-
nifesta do usuário, tornando seu grau mais complexo com o decorrer do 
tratamento.

• Atendimento Grupal, procedimento que pode ser realizado em ambiente 
físico interno ou ao ar livre, previamente preparado para este fim, que con-
ta com a participação mínima de 6 pessoas e no máximo 12 pessoas. Tem 
como objetivo primordial a compreensão do processo saúde-doença, onde 
evidenciam-se as regras de convivência em grupo e o estímulo da autono-
mia, bem como uma (re)leitura das relações sociais que foram estabeleci-
das e ou construídas pelo usuário no percurso de sua vida. Pode-se tam-
bém informar, trocar orientações e esclarecimentos e envolver o usuário 
com o seu processo terapêutico, como refere Ballarin (2003).

Esses atendimentos podem ocorrer através de Grupos Terapêuticos, Oficinas 
Terapêuticas e Oficinas Produtivas (COSTA e FIGUEIREDO, 2004). Na nossa expe-
riência optamos pela implementação do Grupo de Terapia Ocupacional no ano de 
2010 e de Oficinas Terapêuticas, pois acreditamos que a inserção formativa/pro-
dutiva destes usuários pode e deve ser feita com o apoio da rede de atores sociais 
locais através do encaminhamento e acompanhamento regular deste como parte 
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do tratamento proposto. Evitando, assim, a restrição da sua vida de atividades à 
instituição proponente do tratamento. 

A coordenação destes grupos é realizada pelo terapeuta ocupacional e pode 
contar com a colaboração de outro profissional de saúde exercendo a co-coor-
denação. O Terapeuta Ocupacional normalmente propõe a atividade previamente 
planejada que os membros do grupo farão conjunta ou separadamente a depender 
da finalidade para a qual a atividade foi estruturada. O profissional que coordena o 
grupo deve ter em mente que sua função deve ser a de facilitar o intercâmbio de 
informações, a criação de estratégias e de conteúdos emergentes, conscientes ou 
inconscientes, gerenciando possíveis conflitos e estimulando, desta forma, a inte-
ração e o respeito mútuo entre os participantes, sempre exercendo uma liderança 
democrática (ZIMMERMAN, 2000).

Muitas vezes, pode-se ter a impressão de que pessoas com ideação suicida e/
ou que tentaram suicídio não devem ser abordadas em grupo por conta do temor 
do efeito contágio, que seria a tendência a se identificar com soluções destrutivas 
para lidar com situações dolorosas, traumáticas ou frustrantes realizadas pelos 
membros do grupo através de tentativas de suicídio (OMS,2000), todavia o que 
nossa experiência tem mostrado ao longo desses nove anos, é que a intervenção 
grupal vem se constituindo como a estratégia mais efetiva no tratamento, visto 
que os usuários estabelecem um importante rede afetiva de apoio entre eles.

Claro que cabe aqui alguns cuidados, entre os quais destacamos: estabelecer 
um tempo de espera para introdução do usuário na atividade grupal após acom-
panhamento em atendimento individual, e a inserção no grupo ocorrer de acordo 
com o desejo do usuário, o que não significa que o Terapeuta Ocupacional deixe de 
estimulá-la.

Por que a abordagem grupal? Porque ela claramente exerce uma função de 
espaço potencial (BALLARIN, 2003). Ela favorece a criação de relações sociais e la-
ços afetivos, a vivência de papéis sociais e códigos de convívio social (BAREMBLITT, 
1986), tendo um papel imprescindível na ampliação do repertório de atividades 
expressivas, sociais e culturais, por meio do compartilhamento de projetos e da 
própria execução de atividades grupais, e na reconstrução de narrativas que res-
signifiquem a própria história. 

Vale ressaltar que, a partir do grupo de terapia ocupacional e do  comparti-
lhamento da informação, do processo de troca de ideias, experiências de vida e 
estreitamento de vínculos e novos elos, foi necessário o desdobramento em novas 
modalidades grupais como a Oficina de Informação, a oficina de Criação Literária, 
a Ciranda Literária e a Oficina de Percepção Funcional do Corpo, esta última em 
processo de implantação.
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A Oficina de informação, por exemplo, iniciada em 2012, constitui-se como 
um espaço de troca de informações; de reflexão sobre o processo saúde-doen-
ça; de estímulo à habilidades cognitivas e interação social; de desenvolvimento 
de diversas habilidades competências; de possibilitar o conhecimento de recursos 
tecnológicos e atuais de comunicação. Inicialmente, esta oficina apresentou como 
produto um jornal impresso denominado Jornal Galera Vida NEPS, que se encontra 
atualmente na 13ª edição. Os usuários participaram de forma ativa desde o proces-
so de escolha do nome do jornal, à definição dos títulos e finalidades das colunas 
até a redação e ilustração do texto das mesmas.

No processo de elaboração do jornal para escolha, ativação e construção dos 
textos de cada edição são utilizados recursos de atividades corporais diversas 
como exercícios de percepção e alongamento corporal, interpretação e encenação, 
visitas in loco, entrevistas, composição de palavras até a construção coletiva dos 
textos que originam as seções do periódico. Para isto, temos como uma das bases 
teóricas de apoio a noção de Bricolagem, pensada como rearranjos, como um modo 
de investigação que busca incorporar diferentes pontos de vista a respeito de uma 
problemática e onde é levado em conta as relações de poder no seio da realidade 
dos usuários; criando assim, um processo de construção a partir das demandas 
do coletivo grupal, repensando discursos e práticas sociais (LÉVI-STRAUSS, 1976; 
KINCHELOE, 2007).

DIFERENTES EDIÇÕES DO JORNAL GALERA VIDA NEPS

Com o passar do tempo novos produtos vieram a se juntar ao Jornal impresso 
como a versão digital do Jornal, a criação de um BLOG, uma FANPAGE, um Canal do 
YOUTUBE e mais recentemente um INSTAGRAM.
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Outros desdobramentos importantes relacionam-se à proposição de eventos 
pelos usuários, articulação e participação junto à rede de apoio psicossocial e de 
educação e comunicação social com o intuito de desconstruir a ideia de que quem 
melhor pode falar sobre suicídio é o profissional ao invés do tentante de suicídio, 
a desestigmatização em torno do comportamento suicida e a promoção de um cui-
dado em saúde mais interessado e engajado pela autonomia dos sujeitos. Isto vem 
se dando através da realização de Rodas de Conversa, Fóruns, Seminários, Palestra 
e entrevistas a mídia televisiva e impressa. 

Outras atividades realizadas consistem na Visita Domiciliária, entendida como 
uma ação centrada no conhecimento do cotidiano in loco, observando as ativida-
des realizadas pelo usuário no espaço doméstico, as condições sócio-econômicas, 
a inserção da família na comunidade e as dificuldades ou barreiras arquitetônicas 
ou de deslocamento. Outro programa é o de Acompanhamento e Encaminhamento 
Institucional do usuário à instituições de acolhimento, educação, qualificação pro-
fissional, intermediação de mão de obra, dentre outras. O intuito dessa atividade é 
dar suporte qualificado usando a rede de atores sociais locais. 

Esses programas auxiliam no processo de reinserção dos pacientes em ativi-
dades cotidianas rompidas anteriormente, no caso daqueles que estão em condi-
ções de exercê-las. Isso favorece a interação social, o desenvolvimento de habilida-
des e a capacidade de gerar renda. Na realização de Atividades Externas realizadas 
em espaço aberto, preferencialmente, em locais públicos de grande circulação, há 
a facilitação do contato dos usuários com mundo externo e criando oportunidades 
de novas redes de relação social. 

No decorrer da nossa experiência percebemos que é de suma importância 
criar novas abordagens de intervenção a partir das contribuições trazidas pelos 
usuários, o que permite a consolidação de um elo terapêutico salutar, onde o “te-
rapeuta pode funcionar como uma ferramenta  no tratamento, fazendo uso tera-
pêutico de si próprio” (FRANK apud WILLARD e SPACKMAN, 2002, p.97). Isso ocorre 
quando o terapeuta se percebe como o simplificador de um processo onde o outro 
se reconhece como um proponente ativo de elementos facilitadores para o de-
sempenho de novas potencialidades no seu tratamento. Pode-se observar isto, por 
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exemplo, através da proposição da Oficina de Criação Literária que surgiu após um 
atendimento individual com uma usuária que é professora de letras. Essa Oficina 
já produziu um livro com quarenta e quatro poesias denominado A Vida em Quatro 
Estações e está no início da elaboração de um livro de contos.

Como relevante desdobramento do que aqui foi apresentado, 
não se pode deixar de enfatizar que também cabe à nós cooperar 
com os demais profissionais da equipe de saúde para que se fo-
mentem ações de educação permanentes em busca do aperfei-
çoamento das formas de agir perante o sofrimento psíquico, as 
doenças associadas, a prevenção do suicídio e o tratamento de 
pessoas que tentaram suicídio. Essas ações, através da divulga-
ção, da informatização e da formação dos profissionais da saúde 
e da educação, teriam o intuito de instrumentalizar os sujeitos a 
fim de lidar com essas questões no seu dia-a-dia.

A trajetória desta Clínica leva também a um movimento intenso de descons-
trução/construção. O terapeuta ocupacional precisa acolher o sujeito e a sua dor, 
entendendo que o paciente chega extremamente fragilizado pela sensação de im-
potência, incapacidade e rejeição de si mesmo e dos seus pares sociais. Nosso dile-
ma, ou melhor, nosso lema, pode apontar para a compreensão de que a tentativa 
de suicídio não é a única expressão de lidar com o sofrimento. O usuário, a pessoa 
com comportamento suicida, pode e deve ser auxiliado a buscar formas criativas 
para enfrentar a dor e suas facetas, com a certeza que a palavra, a ação e o afeto 
despendido na nossa intervenção pode lavrar, fecundar e frutificar novos motivos 
para seguir em frente.

Este trabalho buscou, então, mostrar as possibilidades de atuação ainda inci-
pientes do terapeuta ocupacional com estes usuários de forma sintética, contudo 
aberta à reformulações e contribuições dos pares profissionais. Também, buscou 
salientar a organização e consolidação paulatina de uma prática profissional in-
terdisciplinar, que transmuta saberes em prol de uma intervenção terapêutica in-
tegral. Tendo como pilar da intervenção, perceber a pessoa (usuário) como o ator 
principal do seu processo de saúde e doença e não como alguém alheio à sua 
própria existência, que espera receitas miraculosas para cura da sua angústia e 
resposta a todas as inquietações inerentes à existência humana. 

A partir de então, finalmente, o ato suicida será palco de uma discussão séria 
nos meios de comunicação e no nosso cotidiano, o que pode proporcionar a elabo-
ração de ações mais efetivas para enfrentar este sério problema de saúde pública. 

Livro de 
Poesias
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A PROPOSTA INOVADORA DO SERVIÇO 
OFERECIDO PELO NEPS À PESSOAS EM RISCO 
DE SUICÍDIO E A AVALIAÇÃO DOS USUÁRIOS

Soraya Carvalho
Cintia Mesquita

“Bom dia, eu queria falar com a sra. eu sou bipolar”
“Muito prazer, sou Soraya Carvalho.”

          Esse breve diálogo ocorreu na recepção do NEPS entre uma mulher que 
buscava informações e a Coordenadora do Serviço. A maneira como a primeira se 
apresenta e o novo nome que adota para si, no caso, o nome da sua doença, seu 
diagnóstico, um nome de “batismo” dado pela medicina, revela como alguns sujei-
tos se identificam à sua patologia a tal ponto de sê-la. E é desse novo lugar identifi-
catório que o sujeito se apresenta para o mundo e é dessa forma que ele “quer” ser 
visto pelo outro. Funciona como seu cartão de visita ou como sua nova carteira de 
identidade. Então, nesse diálogo, de um lado uma moça que se apresentava como 
Bipolar, do outro, a psicanalista cujo ouvido é sensível ao significante, e, por isso 

CAPÍTULO V
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mesmo, não perdeu a oportunidade de sutilmente mostrar que ali, sejam técnicos 
ou pacientes, todos são pessoas, nada além disso. Por isso, todos que chegam são 
chamadas pelo nome próprio e não pelo nome da doença, do órgão doente ou do 
agente utilizado para o suicídio. 

Essa epígrafe mostra bem a política do NEPS, onde o sujeito não é a doença, 
ele está doente. Nossa rica língua portuguesa nos dá a possibilidade de “ser” ou de 
“estar”, coisa que o inglês não permite. Quando, durante uma internação hospitalar 
o sujeito é objetificado, reduzido e denominado pela sua patologia, por exemplo, “a 
pancreatite”, o “AVC”, são formas higiênicas, e por que não dizer, mecanismos de 
defesa para impedir que o profissional da saúde se aproxime mais do paciente e, 
assim, não precise enxergar o ser humano por trás da doença, a finitude da exis-
tência e sua impotência diante da transitoriedade da vida. Dessa forma, é mantido 
um distanciamento do paciente para, quem sabe, conseguir tratar a doença sem 
precisar envolver-se com o doente. Alguns profissionais da saúde, principalmente 
aqueles que trabalham em Emergências e UTIs, precisam lançar mão deste meca-
nismo de defesa para preservarem sua saúde mental.

Em contrapartida, tudo o que o paciente deseja é que ele não seja apenas vis-
to. Ele quer ser olhado, ouvido, respeitado. Muitos, inclusive, querem participar das 
decisões que dizem respeito ao corpo que lhes pertence. Eles querem poder dizer 
o que sentem, seu medo da morte, do desconhecido, medo de deixar pessoas que-
ridas e partir sozinho para uma viagem sem volta, medo de simplesmente deixar 
de existir. Ele não quer ser transparente, como se a visão da equipe o atravessasse 
como um raio X, muito menos ter seu leito rodeado de médicos, residentes e esta-
giários a discutir o seu caso no incompreensível jargão médico. Ele quer ser mais 
do que um órgão; não quer ser um corpo que pode ser mexido, revirado, manipu-
lado, discutido, sem pedirem sua autorização ou licença. É como se, uma vez inter-
nado em um hospital, por vezes, ele perdesse a posse do seu corpo, corpo aliás, 
que lhe dá a ideia da sua própria identidade. Não quer ver seu corpo ser reduzido a 
um pedaço de carne, como uma terra de ninguém. Muitos querem saber a verdade, 
quanto tempo lhes resta, a gravidade da sua doença, o prognóstico. Entretanto, é 
normalmente a família que é consultada, como se estar fisicamente doente impli-
casse em estar intelectualmente incapaz de decidir sobre si. Desta maneira, para 
a equipe, em certos momentos, o paciente se reduz a um corpo, a um pedaço de 
corpo doente, um órgão. Mas, para o paciente, ele continua a ser um sujeito, por-
tador de uma história e possuidor do seu corpo, com o direito de decidir sobre ele.  

No contexto do paciente suicida, a relação médico x paciente se estabelece 
em um cenário ainda mais desolador, em um contexto de (isolar) a dor, de ser-iso-
lado-na dor. Ali onde o paciente, por vezes, nem mesmo se reduz a um corpo, mas 
ao objeto ou ao método utilizado para se exterminar a própria vida. Há exemplos 
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de expressões como, “Dr, chegou um chumbinho1”ou “O paraquat2 está na ala ver-
melha”. 

Além de certas abordagens inadequadas e inoportunas, feitas por algumas 
equipes de emergência a pessoas que tentaram o suicídio: “Você não queria mor-
rer, fala sério! Você queria atrapalhar meu plantão! Da próxima vez, sabe o que 
você faz? Você .... que é tiro e queda!” ou então, “Você tentou o suicídio por causa 
de homem? Com tanto homem no pedaço!” ou mesmo, “Minha filha, seu lugar não 
é aqui, é na igreja! Isso é falta de Deus no coração!”. Existem relatos absurdos de 
equipes que se acharam no direito de punir o tentante, seja lhe deixando esperar 
por muito tempo para ser atendido, seja usando a sonda nasogástrica de calibre 
mais grosso para machucá-lo durante sua introdução no nariz para a realização 
da lavagem gástrica. Por que será que o suicídio, expressão de grande sofrimento 
psíquico, em alguns casos não provoca compaixão nem empatia, ao contrário, pro-
voca sentimentos de raiva e indignação, mesmo em profissionais da saúde? Seria, 
dentre outras causas, pela desinformação? Como suprir essa deficiência na forma-
ção dos profissionais da saúde no que tange à abordagem do suicídio?

Tendo em vista essas deficiências, que, infelizmente, são mais comuns do que 
imaginamos, o NEPS foi construído com o intuito de oferecer, do início ao fim, o 
melhor tratamento possível para seus usuários. Considerando que o núcleo atende 
exclusivamente a pessoas em risco de suicídio, a equipe faz questão de que o sujei-
to seja bem acolhido desde a Recepção, onde já encontra uma biblioteca com livros 
de literatura, poesia, romances, etc. Ele passa por uma triagem onde é avaliado o 
risco de suicídio e se o perfil do paciente atende aos critérios do NEPS, isto é, risco 
elevado de suicídio. Após a triagem ele passa por atendimentos individuais com a 
psicanalista, o psiquiatra e a terapeuta ocupacional e somente após 3 meses ele 
convidado a participar dos grupos terapêuticos de Terapia Ocupacional. Quando 
o sujeito começa a ser acompanhado pela equipe ele é informado sobre todos os 
grupos e projetos desenvolvidos no Serviço e convidado a fazer parte dos projetos 
que lhe interessar, mas ele não é obrigado a aderir a nenhuma deles. 

A proposta do NEPS é acolher o sujeito em sofrimento psíquico extremo com 
risco de suicídio, lhe oferecer um espaço onde ele será escutado sem críticas ou 
julgamentos.  Por isso, a política adotada pelos técnicos do NEPS é a de ter ÂNIMO: 
“A” de Atenção, não apenas ao seu percurso na vida como também no tratamento. 
Por exemplo, quando o paciente falta uma seção ou uma consulta e não avisa, nós 
ligamos para saber o que aconteceu, e remarcamos imediatamente. “N” de Neutra-
lidade, que se caracteriza por uma Neutralidade Ativa, o que quer dizer, que man-

1  Chumbinho é o nome popular do aldicarb, um praguicida (agrotóxico) de alta toxicidade, de uso 
exclusivo na lavoura que foi desviado do campo para as cidades onde é vendido de forma clandestina e 
indevidamente utilizado como raticida. 
2  Paraquat é herbicida (agrotóxico) altamente perigoso e letal para os humanos se ingerido.
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temos a neutralidade em relação a qualquer tipo de julgamento moral ou religioso, 
e o respeito ao sofrimento do paciente. “I” de Interesse na sua singularidade, sua 
história; “M” de Manejo, para suportar a inercia de um discurso por vezes mortifi-
cado, pessimista e com a ideia fixa de matar-se. O técnico precisa ser paciente para 
suportar o tempo necessário do sujeito, substituir o gozo da morte pelo desejo de 
saber e, só depois, pelo amor ao saber. Saber sobre aquilo que o determina, saber 
sobre o real, o insondável da existência. “O” de Ouvidos para escutar além dos ditos 
do sujeito.         

A ideia é que o NEPS seja um espaço onde o sujeito possa ser respeitado como 
ser humano, onde tenha liberdade de expressão, onde possa sugerir atividades, 
ensinar e aprender, onde possa estabelecer novos laços e encontrar novas formas 
de lidar com o sofrimento. É falar para não atuar! Para atender essas pessoas, é 
necessário que do outro lado esteja alguém que quer ouvir com atenção, interesse, 
respeito e sem julgamentos. A partir disso, cria-se uma relação de CONFIANÇA e a 
consequente construção um laço. Laço fundamental para aqueles que desistiram 
de estabelecer com o mundo qualquer relação.

O QUE NOS FAZ ACREDITAR QUE A FÓRMULA DO NEPS É BEM SUCEDIDA? 

1º. BAIXA MORTALIDADE ENTRE OS PACIENTES ACOMPANHADOS: 2 pacientes 
em 28 anos

Considerando que a taxa de “mortalidade” não é um bom indicador para ava-
liação de programas de prevenção do suicídio, acredito que ela nos interessa na 
medida em que esta taxa não é examinada isoladamente.

2º. O DEPOIMENTO DOS USUÁRIOS: referem uma mudança na sua posição 
subjetiva frente ao mundo, buscando novas formas de lidar com seu sofrimento, 
se engajando em novos projetos de vida: voltando a estudar, alguns já concluíram 
cursos universitários e estão trabalhando, montando pequenos negócios, ou mes-
mo uma paciente que saiu do interior da Bahia e hj é empresária no interior de São 
Paulo, outra graduou-se em Serviço Social e já nos acompanha dando palestras e 
entrevistas sobre prevenção do suicídio. 

Hoje o NEPS é referência não apenas no Estado da Bahia como também em 
todo país, já tendo seu modelo sido reproduzido em outros estados. Acreditamos 
que o NEPS é um SERVIÇO BEM-SUCEDIDO, porque ao longo de todos esses anos 
desenvolveu um trabalho que pode ser resumido na seguinte FÓRMULA: P.P.P.

Mas, não se trata da nossa conhecida - PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA tão difun-
dida atualmente no Brasil.

O P.P.P. que o NEPS adota é a - PARCERIA PRIVADO-PÚBLICA
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O PPP do NEPS pode ser distribuído em 03 tempos:

1º) P da PROTEÇÃO 

2º) P do PERTENCIMENTO

3º) P do PRODUTO TRANSFORMA(DOR) - PARCERIA PRIVADO-PÚBLICA

1º. PROTEÇÃO e MAIS-VALIA - Para além do TRATAMENTO CONVENCIONAL: 
Psicanálise, Psiquiatria e Terapia Ocupacional realizado por profissionais capacita-
dos técnico e emocionalmente, cada paciente é visto na sua singularidade, tratado 
com respeito, neutralidade e interesse. E como condição para fazer parte da equipe 
todos os técnicos do NEPS devem fornecer o número do seu telefone celular para 
que o paciente possa contatá-los nos momentos de crise, ainda que sejam durante 
a madrugada ou nos finais de semana.

Este ato tem ao menos dois efeitos extremamente importantes: primeiro, eles 
se sentem “protegidos” (porque sabem que têm a quem recorrer nos momentos 
de desespero e urgência psíquica) e, segundo, porque isso faz com que se sentir 
pessoas “importantes” produzindo neles um sentimento de “mais-valia”.

2º. PERTENCIMENTO - OS GRUPOS E AS OFICINAS TERAPÊUTICAS: Esses gru-
pos produzem 02 efeitos: primeiro, que ao compartilharem suas histórias com 
outros, não se sentem mais sozinhos, nem diferentes, existem pessoas com so-
frimentos e histórias tão dolorosas quanto as suas; segundo, os novos laços, as 
novas conexões com pessoas fora do seu mundo particular, responsável por gerar 
uma sensação de pertencimento a um grupo cujas relações ultrapassam os muros 
institucionais: Muitos se tornam amigos, saem juntos, se ajudam quando estão em 
crise, e também, financeiramente, quando alguns deles estão em dificuldades, fa-
zem festas, almoços compartilhados, etc. 

3º. PRODUTO TRANSFORMA(DOR) – Transformação da dor em produto legiti-
mado pela sociedade através das OFICINAS DE ARTE E DE INFORMAÇÃO que pos-
sibilitam outras formas de expressar o sofrimento, as angústias e inquietações 
através de meios que a sociedade confere credibilidade, por exemplo a poesia, o 
jornal informativo, ou o canal no Youtube, Blog, Fanpage no Facebook. São manei-
ras criativas de se fazer ouvir, para além das automutilações, depressões, tentati-
vas de suicídio e suicídio consumado. 

Exemplos:

     3.1) Oficina de Informação: JORNAL GALERA VIDA NEPS: os pacientes dis-
cutem temas como transtorno mental, assédio moral, violência sexual, automuti-
lação, suicídio, negligência parental, etc e transformam essa discussão em pauta 
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de um jornal bimestral. Nesta Oficina, ao falar de si, de suas angústias, de seus 
dilemas familiares, etc, os pacientes elegem um tema que desejam se aprofundar. 
Pesquisam, discutem, realizam entrevistas, em suma, se apropriam do assunto e 
assim, transformam suas angústias em questões que deixarão de ser privadas, si-
lenciadas, “subjetivas” e passarão a ser públicas e “objetivas”. Ou seja, materializam 
seu sofrimento em um Jornal, meio através do qual sua dor, antes silenciada, ga-
nha credibilidade, reconhecimento e alcance social. Ou seja, TRANSFORMAM SUAS 
QUESTÕES PRIVADAS EM QUESTÕES DE INTERESSE PÚBLICO. O Jornal Galera Vida 
NEPS está na 13ª. Edição e pode ser acessado em sua Fanpage ou Instagram.

3.2) Oficina de Produção Literária: A VIDA EM QUATRO ESTAÇÕES: Uma pro-
fessora de português após tentar o suicídio e ser atendida no NEPS, se ofereceu 
para fazer esta Oficina como voluntária juntamente com uma terapeuta ocupacio-
nal do NEPS. 

Na Oficina, o usuário aprende a fazer poesia e, a partir de elementos da sua 
própria história e através da linguagem poética, fazem suas produções literárias.  
Ao final de 01 ano, essa Oficina gerou um livro coletivo de poesias, que será lançado 
no segundo semestre.  E assim, histórias ricas de dor, se transformaram em poe-
sias cheias de cor que, ao serem publicadas através desta arte tão apreciada pela 
sociedade, legitimam seu sofrimento. Este ano eles estão aprendendo a linguagem 
de microcontos.

PPP: PARCERIA PRIVADO-PÚBLICA

A DOR PRIVADA e silenciada gera PRODUÇÃO PÚBLICA legitimada e de grande 
alcance social.

Com isso, é possível afirmar que os resultados alcançados pelo NEPS na pre-
venção do suicídio são surpreendentes e podem ser constatados nos depoimentos 
e na Pesquisa de Avaliação realizada com os usuários, no reconhecimento da Rede 
e da sociedade em geral, tornando-o um Serviço de Referência. 

DEPOIMENTOS DE USUÁRIOS PUBLICADOS NO JORNAL GALERA VIDA NEPS 
-  COLUNA: Como eu sou no NEPS 

1. “A criança que fui, chora na estrada. Deixei-a ali quando vim, ser quem sou. 
Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui onde ficou.” 

Estas palavras de Fernando Pessoa retratam bem o que eu sou, quando che-
guei ao NEPS há sete anos. Buscava alguém que eu não conhecia... Alguém que 
tive que conhecer na marra, antes que ela fosse embora sem que eu pudesse ao 
menos dizer: “muito prazer, meu nome é JBS, tenho 38 anos e vim para te ajudar a 
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ser feliz. Aqui encontrei uma equipe de bons profissionais, apoio dos meus familia-
res, amigos e colegas. Sinto que eles poderão me ajudar a descobrir quem eu sou. 
Desde então, descobri que não havia necessidade de ter deixado aquela criança na 
estrada, abandonada e sozinha com medo da vida que a aguardava Eu, JBS, muito 
prazer!

2. O tempo é, para muitas coisas, solução e resposta quando nos falta força 
e coragem para prosseguir. Nunca me senti uma pessoa “sortuda”, sempre fui um 
tanto cética para acreditar em grandes milagres... Aceitei carregar comigo algumas 
cruzes sem a esperança de reverter essa situação, pois pensava que só um grande 
punhado de magia e misticismo resolveria o caso. O milagre aconteceu? Depende 
do ponto de vista. Sei da sorte e do privilégio de, quando nada mais importava, ter 
tido pessoas que me ajudaram a ter forças novamente, sem olhares de julgamen-
to e premissas de porque sofrer.  Tudo isso o NEPS me ofereceu. Conheci pessoas 
tão semelhantes e também tão distantes que me mostraram que eu não estava 
sozinha, sufocando a solidão que há muito me matava. Conheci profissionais tão 
humanos, preparados e sensíveis que servirão de inspiração durante o tempo que 
eu viver. Aprendi no NEPS que tudo é um trabalho de formiguinha... cada um com 
sua ocupação e contribuição e juntos somamos um lindo trabalho em prol de um 
objetivo em comum: a possibilidade de uma vida com qualidade e felicidade. E é 
possível.

3. “Dor , não me sigas, não me atormente mais! 

Vai embora e desiste! Já não te quero, não insistas!” 
(Alma Dilacerada, Emanoela Almeida) 

Eu, Menestrel, 54 anos, sou acompanhada no NEPS desde 2008 pela Psiquia-
tria, Psicologia, e hoje, faço parte das Oficinas de Terapia Ocupacional...onde per-
cebo a cada dia como tenho crescido, melhorado a minha autoestima ao conviver 
com profissionais capacitados, e colegas que são iguais a mim. Não tenho mais 
vergonha de falar como sou e o que sofro pois, encontro neles a coragem para se-
guir em frente, apesar da dor e ... “Eu posso ir muito além de onde estou” (trecho 
da música XXX).

4. Eu, Homem Aranha, 29 anos, usufruo dos serviços do NEPS há 5 anos devi-
do a um quadro de Esquizofrenia. Antes do NEPS fui acompanhado em um CAPS na 
cidade de Salvador/BA, mas somente aqui tive uma verdadeira melhora. Em meu 
tratamento sou acompanhado por uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional e 
um psiquiatra. Sou acompanhado no atendimento individual e em grupo. Participo 
do grupo terapêutico e da oficina de informação que confecciona este pequeno jor-
nal. Sinto-me bem melhor depois que cheguei aqui, devo isso ao tratamento e ao 
contato com os meus colegas de grupo. Minhas conquistas foram novas amizades, 
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autoconfiança e equilíbrio para enfrentar os desafios do dia a dia. Um dos meus 
desafios é ser mais compreendido pela minha família. 

5. Meu pseudônimo é Leka Peteca, tenho 40 anos e desde os 13 anos luto con-
tra as peripécias da minha psique.  A comida e a automutilação foram para mim um 
subterfúgio que me levava a suportar minhas angústias e crises histéricas. Durante 
muitos anos vendi meu próprio eu, procurando em homens e mulheres a paterni-
dade e a maternidade que não tive. Por muito tempo não me sentia concebida por 
um homem e uma mulher e sim por uma espécie de brotamento ou geração espon-
tânea, por isso posso dizer-lhes que já estive em vários lugares, inclusive em mim 
mesma e só me encontrei no lugar do outro. Sendo assim, hoje não me sinto um 
vegetal, nem algo que aparece do nada e sim concebida pelo espetáculo da criação: 
O AMOR. E devo esta descoberta ao longo tratamento no NEPS e a minha vontade 
de querer mudar o que eu achava impossível: conviver bem com a doença e suas 
limitações.

6. Eu, Borboleta Sonhadora, tenho 22 anos, faço tratamento no NEPS há 4 anos 
devido a um quadro de depressão. Tenho melhorado minha autoestima e a minha 
comunicação com as outras pessoas. Antes eu era muito dependente da minha 
mãe e hoje com o tratamento estou conseguindo ser mais independente nas mi-
nhas atividades, principalmente na minha higiene pessoal e na hora de escolher as 
minhas roupas. Consegui graças ao atendimento da terapia ocupacional, mas tam-
bém sou acompanhada pela psicologia e psiquiatria e eles me ajudam muito. Eu 
faço parte também do grupo terapêutico e da oficina de informação realizados pela 
terapia ocupacional. Nesses grupos tenho aprendido a conviver com as diferenças, 
respeitar opiniões e a trabalhar em equipe. 

7. Eu, “Menino quase bom”, 23 anos, faço tratamento no NEPS há 4 anos devido 
a um quadro de Síndrome do pânico. Tenho melhorado muito graças a Deus e aos 
doutores do NEPS que são muito competentes. Eles são atenciosos com a gente e 
isso é muito importante no nosso tratamento. Nesse grupo trocamos experiências 
uns com os outros e discutimos como podemos vencer as dificuldades da nossa 
vida no dia a dia. Também sou acompanhado pela psicologia e pela psiquiatria. 
Posso afirmar que sem o tratamento fornecido pelo NEPS não conseguiria vencer 
algumas coisas que passo diariamente. 

Escolhi o nome “Menino quase bom” porque acredito que o ser humano tem um 
lado bom e um lado ruim, que ninguém é perfeito. 

8. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Havia uma densa neces-
sidade dentro de mim de que todos ao meu redor fossem obrigados a ouvir meu 
grito de socorro. Não foi como pensei, pois gritava no meu interior. Criei um mundo 
solitário e vazio, passei a me maltratar, eram meus momentos de muita dor. Lem-
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brava das decepções e era surpreendida por problemas que pareciam sufocar-me 
e costumava ferir minha auto- estima, o que provocava desânimo. Mesmo sabo-
tando-me, fui em busca de ajuda e hoje entendo que os meus gritos eram travados 
na garganta e passei a entender que existem pessoas que se empenham em aju-
dar-me em dias nublados. Sou a Brisa, no NEPS há 3 anos, uma equipe que me faz 
acreditar que sou capaz. Pseudônimo: BRISA

9. No NEPS eu sou “Sonhadora”, tenho 25 anos, sou feliz aqui, tenho amigos e 
pessoas que me entendem, passam pelo que eu passo, que passam pelo mesmo 
problema que eu e que sonham junto comigo. Estou aqui desde 2010, quando en-
trava aqui calada, tímida, não falava com ninguém. Hoje eu brinco com todo mun-
do, converso, abuso, mexo com um e com outro. Sabe, tem uma coisa que ainda 
não disse, quando eu tentei o suicídio, eu fui egoísta, não pensei no meu pequeno 
filho, que eu esperei com tanto amor e carinho e que eu tanto desejava. No NEPS 
eu converso e até choro, mas o que mais faço é conversar sobre meus problemas 
que não são poucos. Pseudônimo: SONHADORA. 

10. Eu tenho 21 anos, faço tratamento no NEPS há 5 anos. Esses grupos e ofi-
cinas têm me ajudado muito. Nessa oficina (informação) trocamos experiências 
uns com outros. Antes eu era muito dependente de minha mãe, tinha muito medo 
de sair sozinha e a cada dia tenho melhorado mais. Estou vencendo a minha difi-
culdade e tenho melhorado a minha autoestima, e principalmente, tenho me co-
municado mais com as pessoas, o que antes era muito difícil porque eu me sentia 
diferente das outras pessoas. Pseudônimo: SORRIDENTE

SÍNTESE DA PESQUISA DE AVALIAÇÃO DOS USUÁRIOS  
ACERCA DO TRATAMENTO RECEBIDO NO NEPS - 2019

1. COMO VOCÊ AVALIA O NEPS?

Avalio como um serviço de grande importância para o acolhimento e trata-
mento não somente das pessoas que pensam e tentam suicídio, como também 
dos seus familiares. O NEPS é um dos poucos espaços nos quais as pessoas 
são avaliadas adequadamente do ponto de vista técnico e, sobretudo, com um 
olhar sensível e humano. É um serviço nota dez ou muito mais que dez; impres-
cindível diante do atual cenário de saúde do país.
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2. O QUE O NEPS REPRESENTA PARA VOCÊ?

O NEPS representa uma família acolhedora que me abraçou nos momen-
tos que mais precisei. É como se fosse um divisor de águas em minha vida, 
trazendo novas perspectivas, paz, esperança, crescimento, possibilidade de re-
começos e de força para continuar acreditando que a vida pode ser possível. 
O NEPS é um lugar no qual confio e me sinto segura, onde podemos buscar e 
encontrar respostas sem críticas. É o único lugar no qual posso contar meus 
sentimentos mais profundos e sentir alívio por minhas dores. O NEPS repre-
senta uma mudança em minha vida. O NEPS é tudo em minha vida.

3. O QUE MUDOU NA SUA VIDA DEPOIS QUE ENTROU PARA O NEPS?

O NEPS possibilitou várias mudanças em minha vida. Com a ajuda da aná-
lise, da terapia ocupacional e das terapias em geral, tenho mais autonomia, 
consigo lidar melhor com minhas questões psíquicas e emocionais, ter mais 
tranquilidade e consciência de minhas dificuldades, aprendi a ter menos im-
pulsividade e compulsões e, com isso, reduzir a frequência de internações. O 
NEPS me traz uma nova rotina de atividades na vida; consigo encarar os pro-
blemas com mais leveza e não ficar paralisada, com pensamentos de que não 
conseguiria continuar a vida. Antes do NEPS, eu só conseguia enxergar o suicí-
dio como única possibilidade de enfrentamento das minhas dificuldades. Hoje, 
consigo flexibilizar e, embora ainda tenha ideação suicida, já penso em outras 
formas e maneiras de lidar com o meu sofrimento. Aprendi a superar perdas e 
caminhar com as próprias pernas. Melhorei meu desempenho na escola e de-
pois faculdade, bem como minhas relações com todos em torno de minha vida. 
Também compreendi a necessidade de uma reeducação alimentar para perda 
de peso e muitas outras coisas. Aprendi a ressignificar a minha vida.
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4. QUAL O DIFERENCIAL DO NEPS EM RELAÇÃO A OUTROS SER-
VIÇOS DE SAÚDE MENTAL QUE VOCÊ CONHECE?

O NEPS não nos vê como doentes, mas sim como pessoas que precisam 
de ajuda. Em outros serviços, os profissionais só querem nos dopar e não nos 
enxergam como seres humanos. A forma como os profissionais do NEPS nos 
acolhem é a principal diferença em relação a outros lugares que conheço. Acre-
dito que o fato de atender a um público específico faz com que os profissionais 
já estejam mais preparados para lidarem com as demandas de quem pensa ou 
tenta suicídio. Apesar de me sentir privilegiada por ser atendida no NEPS, ainda 
me incomoda saber que em outros serviços, infelizmente, as pessoas não são 
tratadas com respeito, carinho e dedicação por parte dos profissionais. O aten-
dimento médico nos passa muita segurança. O NEPS é um lugar de excelência 
desde a recepção, limpeza, estagiários e tantos outros. Sinto que são pessoas 
cuidando de pessoas.

5. VOCÊ INDICARIA O NEPS PARA ALGUÉM? POR QUE?

Já indiquei e continuo indicando o NEPS para outras pessoas, porque é 
um serviço de excelência. Gostaria que todos também pudessem ter a mesma 
oportunidade de tratamento adequado e comprometido que recebo no NEPS. 
Infelizmente, muita gente ainda não consegue ter acesso ao NEPS porque o 
número de profissionais é pequeno. Muitos ainda não conseguem atendimen-
to nem no NEPS e nem em outros serviços. Acho que os nossos governantes 
insistem em fechar os olhos e continuar fingindo que não enxergam as neces-
sidades da população. A cada dia só cresce o número de pessoas que precisam 
de atendimento em saúde mental, que tentam suicídio, que pedem por socor-
ro e se suicidam. Precisamos da construção de um centro de referência para 
atender as pessoas que tentam e pensam em suicídio. A lista de pessoas que 
pedem por ajuda é enorme e não consigo, simplesmente, me calar diante desse 
absurdo. A vida de outras pessoas tem o mesmo valor que a minha. Será que 
nossos governantes pensam dessa mesma forma ou a vida deles vale mais do 
que as nossas?
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6. QUE REPERCUSSÕES PARTICIPAR DE GRUPOS DO NEPS TROUXE À SUA VIDA?

Participar dos grupos me trouxe muitos benefícios, pois me fizeram abrir 
caminhos, sonhar com rumos que nem imaginava antes e ainda descobrir que 
gosto de escrever. Pretendo continuar estudando e fazer muitas outras coisas 
que pareciam impossíveis. Estar nos grupos repercutiu de forma muito positiva 
em minha vida, pois aprendo a aprender todos os dias, há trocas de experiên-
cias e ajuda mútua entre todos que fazem parte. A participação nos grupos me 
ajudou a ter mais contato com as outras pessoas e me sentir alguém na vida. 
Muitos de nós também já consegue falar em público, participar de entrevistas, 
palestras e seminários. Nos grupos abraçamos uns aos outros, enxugamos as 
lágrimas um do outro, sonhamos e continuamos a ampliar nossos horizontes.

DEPOIMENTO DE USUÁRIA DURANTE RODA DE CONVERSA NO NEPS EM 2017:

              MEUS PÉS DE BAILARINA SE TRANSFORMAM NUMA LINDA PÉROLA

Alguém sabe como surge uma pérola?

                                                                                                              Isabella Luz

A pérola fala dos momentos tão difíceis de irritação quando a ostra é invadida 
por um grãozinho de areia, algo que vem para machucá-la, para feri-la, e é neste 
momento que a ostra libera uma incrível substância chamada: MADRE PÉROLA, e 
daquela irritação, daquela dor, surge uma linda pérola.

Todas as vezes que somos feridos, irritados, ou as coisas não saem do jeito que 
gostaríamos, toda situação é uma oportunidade para transformarmos uma tenta-
tiva de suicídio numa linda pérola, que irá dar beleza e significado a nossa vida, e 
é isso que aprendemos aqui no NEPS toda semana, a transformar nossas pérolas.

Eu já produzi muitas pérolas, e se fosse contar poderia estar rica, mas a minha 
riqueza seria de maturidade e sabedoria.

Já tentei suicídio diversas vezes, e diversas vezes grãozinhos de areia invadi-
ram o meu coração, mas aos poucos, com muita dedicação e esforço as pérolas da 
minha vida estão surgindo e me enriquecendo.

Uma bailarina quando se apresenta recebe muitos aplausos pelos seus saltos 
cravados, pela graciosidade da dança e pela perfeição das piruetas nas pontas dos 
pés. É tudo incrível para a plateia, tudo lindo e perfeito, mas só a bailarina sabe 
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o quanto os seus pés doem, quantos calos eles têm, quanta quedas ela tomou, o 
quanto ela está cansada pelas tantas horas dedicadas aos ensaios para atingir a 
perfeição.

Ahhhh, como doem aqueles pequenos pés de bailarina!!! Mas, a pergunta é: 
Qual a importância dos aplausos para a vida de uma bailarina, para ela se permitir 
passar por tanto sofrimento para obtê-los?

Será que vale a pena tanto sofrimento por uma bela apresentação?

ASSIM SOMOS NÓS!

ASSIM É A VIDA!

Assim são os vestibulandos que abnegam seus finais de semanas, feriados e 
férias, estudando, para conseguirem passar no vestibular. Assim são os atletas que 
treinam horas por dia para ganharem uma medalha, assim sou eu, para conseguir 
dar conta de trabalhar, estudar, ser amiga, ser filha, ser namorada ... ser coisas que 
para todos são tão simples, mas que para uma BORDERLINE é quase que uma luta 
diária.

Os meus pés estão calejados, doem demais, é um sofrimento intenso na ten-
tativa de conseguir fazer as coisas do dia-a-dia, mas eu não quero aplausos de 
ninguém, não quero aplausos do mundo, eu só quero desejar dormir e acordar, eu 
só quero desejar viver, e não fazer nada contra mim, cada dia que passo por uma 
passarela, por uma lâmina, uma faca, ou por um bocado de remédios. Em cada si-
tuação dessa, a madre pérola é liberada e uma linda pérola surge para que eu faça 
o meu colar.

No meu corpo existem muitas marcas, marcas de angústia, marcas que repre-
sentam momentos de profunda dor e todos que chegam perto de mim, me per-
guntam: O QUE FOI ISSO? UM GATO? UM ACIDENTE? E eu sempre fico constrangida 
para explicar, mas nunca nego a verdade por mais constrangedora que seja, sabe 
por quê? 

A pior marca não é a que está no meu corpo, a maior delas é a que está no 
meu coração, é a que me dá vontade de cometer suicídio, é a que me dá vontade 
de chorar muitas vezes até mesmo sem eu saber o motivo, estas são as marcas da 
alma, que ainda estão abertas em processo de cicatrização, e este processo ocorre 
durante as terapias.

Às vezes eu penso que sou fraca, mas não sou. Costumo dizer que mato um 
leão por dia! Vocês sabiam que eu os fracos não aguentam fazer terapia?
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Sim, eles não aguentam porque a terapia mexe muito nas feridas da alma e os 
fracos não aguentam passar por este processo, por isso digo que terapia é para os 
FORTES.

Não sei se vocês sabem como é uma internação psiquiátrica, mas não é muito 
legal. Ficamos longe dos amigos, da família, tomando muitos remédios e conviven-
do com pessoas com todos os tipos de transtornos.

Lembro que fui internada 7 vezes em clínicas diferentes, em algumas foi muito 
tranquilo, mas em outras não, eu já dormi várias vezes contida, amarrada na cama 
para não me machucar. Fiquei dopada a ponto de falar embolado, babar, ter dificul-
dade para falar, para andar... Sem falar do péssimo acolhimento da equipe de saúde 
que tive que lidar após as minhas tentativas de suicídio, e ainda ouvir deles que eu 
deveria dar graças a Deus que eles me salvaram.

Mas a pergunta é: Quem disse que eu queria ser salva? Ainda mais de uma 
maneira tão grosseira e feita de qualquer forma.

Certa vez, eu fiquei indignada quando fui ao serviço de saúde onde sou assisti-
da e fui maltratada pela minha médica na frente de todos. Eu já estava super sensí-
vel, querendo morrer e aquela situação foi a gota d’água: tomei todos os remédios 
que estavam em minhas mãos e que deveriam ser utilizados em 15 dias.

Eu comecei a sentir muito sono, estava perdendo os meus sinais vitais. Apenas 
uma funcionária estava preocupada com a minha situação. Eu fiquei mais de uma 
hora dentro de uma sala, sozinha, esperando a SAMU chegar. Uma amiga achou um 
absurdo. Por isso, enquanto me mandavam dormir, ela tentava me animar para 
que eu não entrasse em coma. Logo depois a SAMU chegou.

O ideal seria que eles tivessem me levado para o hospital para fazer a lava-
gem, mas isso não aconteceu. Me colocaram sentada numa cadeira de plástico e 
colocaram o tubo em meu nariz, sem anestesia, sem o mínimo cuidado, e logo de-
pois me liberaram para casa. Eu entrei no ônibus dopada, não me lembro até hoje 
como cheguei em casa, só me lembro do outro dia.

É isso que deveria agradecer?

Eu sofro muito com as medicações. São efeitos colaterais terríveis que me 
deixam mobilizada e muitas vezes debilitada. Dores de estômago, dores de cabeça, 
fortes enjôos, tremores ... ESTES SÃO OS MEUS PÉS DE BAILARIA!

Sabe quando recebo os aplausos?

Quando ganhei no trabalho um porta retrato da funcionária mais meiga, quan-
do fui elogiada  pela coordenação, professores e meus colegas, por ser uma ótima 
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monitora, quando meu namorado diz que sou a melhor namorada do mundo.

Muitas pessoas dizem que não tenho motivos para pensar em suicídio, pois 
tenho casa, família, trabalho, namorado, amigos, estudo o curso que amo .... Enfim, 
isso não me dá o direito de me sentir sensível e de sentir um vazio dentro de mim?

Sim, eu tenho este direito! 

Eu tenho motivos!

São os meus motivos, aqueles que debilitam, aqueles que me fragilizam, aque-
les que me torturam, que me trazem tanta dor, e eles são meus, sou eu que sinto 
e só eu posso dizer se são fortes o suficiente para eu dizer se eu aguento ou não e 
isso deve ser respeitado.

As pessoas são diferentes, tem vínculos diferentes, afetos diferentes, estru-
turas familiares diferentes, estruturas emocionais diferentes, histórias de vida di-
ferentes ... Não cabe ao outro determinar se alguém tem ou não motivos para se 
suicidar, cabe sim, acolher, orientar, conversar, amar, respeitar.

Por conta das minas condições psicológicas eu precisei me ausentar do traba-
lho, da faculdade da monitoria e de outras atividades que faziam parte da minha 
rotina, para poder focar no meu tratamento, para poder desenhar, pintar telas, 
escrever... Cada tela, cada desenho, cada poesia e cada texto, cada uma delas são 
pérolas que surgem dos meus momentos de profunda irritação e que hoje compar-
tilhei com vocês.
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