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Pensando nas estatísticas do fenômeno suicida que dizem que ao me-
nos 800 mil pessoas tiram a própria vida por ano no mundo e na necessi-
dade cada vez maior que profissionais de psicologia conheçam um pouco 
mais a respeito do tema e consigam atuar em sua avaliação de maneira ob-
jetiva, para que assim possam planejar sua conduta terapêutica de modo 
mais assertivo, preparamos este livro que aborda o suicídio desde seu his-
tórico na humanidade, até as atuais necessidades de  avaliação e foco prá-
tico ao se pensar em um sujeito integral e que está em sofrimento psíquico 
grave. Desta forma, os capítulos foram divididos em 7:
1. Trata-se de um breve apanhado sobre a suicodologia, onde pode-

remos saber um pouco mais a respeito de prevenção, posvenção e 
especificidades do fenômeno;

2. Neste capítulo abordaremos a teoria Durkheimiana e os atravessa-
mentos na sociedade, em uma tentativa de explanação que aborde 
a teoria em conjunto com a contemporaneidade.

3. Sabendo que momentos de crises, emergências e desastres são 
extremamente delicados e costumam preceder aumento de ado-
ecimento mental e por conseguinte, da crise suicida, na população 
afetada, trouxemos este capítulo bônus para que possamos pensar 
na atuação do psicólogo nestes contextos.

4. O quarto capítulo vem trazendo o importante recorte sobre as po-
pulações mais vulneráveis ao suicídio e a respeito de suas especi-
ficidades, que fazem delas, merecedoras de grandes esforços no 
combate ao seu grave sofrimento psicológico e social.

5. O capítulo 5 disserta sobre um fenômeno pouco discutido em nosso 
país que são as reações de aniversário, ou Birthday Blues, como cha-
mado internacionalmente. Tal fenômeno precisa ser investigado, na 
tentativa de verificar qual sua potencialidade no que diz respeito ao 
adoecimento psicolígico dos sujeitos em contexto brasileiro.

Apresentação



6. No capítulo 6 entramos em avaliação de risco suicida para profissio-
nais de psicologia, trazendo o protocolo PSARS, conceitos e condu-
tas fundamentais para a prática.

7. Finalizamos o livro com uma discussão sobre ética e a Legalidade 
psicológica envolvidas neste contexto de atendimento ao paciente 
em crise suicida, com dicas e condutas que com certeza enriquece-
rão a prática do leitor.

Espero que o conteúdo deste livro seja útil para a sua prática e que te 
auxilie no início da reflexão sobre a crise suicida, mas mais importante: 
Sobre este sujeito que sofre e muitas vezes não sabe dizer como ou por 
que sofre.
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ISMÁLIA

Quando Ismália enlouqueceu,

Pôs-se na torre a sonhar...

Viu uma lua no céu,

Viu outra lua no mar.

No sonho em que se perdeu,

Banhou-se toda em luar...

Queria subir ao céu,

Queria descer ao mar...

E, no desvario seu,

Na torre pôs-se a cantar...

Estava perto do céu,

Estava longe do mar...

E como um anjo pendeu

As asas para voar...

Queria a lua do céu,

Queria a lua do mar...

As asas que Deus lhe deu

Ruflaram de par em par...

Sua alma subiu ao céu,

Seu corpo desceu ao mar...

Alphonsus de Guimaraens, 19231.
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CAPÍTULO1
O QUE É SUICÍDIO

O que você irá ver nesse capítulo:

Introdução
Definição e historicidade do suicídio

Por que estudar o fenômeno antes de iniciar as avaliações?
O que é suicídio
O que é suicidologia

Suicidologia
Quadro em destaque
Historicidade do suicídio.

Antiguidade e idade média.
Suicídio na modernidade.

✓
✓

✓
✓
✓

1. INTRODUÇÃO

O fenômeno suicida é comum em todas as sociedades e 
épocas da história da humanidade. O reconhecimento dos 
fatores que atravessam o fenômeno é imprescindível para o 
entendimento, diagnóstico de crise e intervenção e, por isso, 
pensamos em um material que pudesse entregar ao leitor a 
possibilidade de refletir sobre tais fatores e sobre como os so-
frimentos causados pelo adoecimento psicossocial pode levar 
o sujeito a pensar em tirar a própria vida. 
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Aqui, não se pretende esmiuçar temas como racismo 
estrutural ou interações sociais em redes digitais por exemplo, 
o que se pretende é tão somente indicar que estes fatores são 
importantes e devem ser buscados pelos profissionais, no 
objetivo de que cada vez mais, os sujeitos sejam contemplados 
por profissionais capacitados e dispostos a atuar da melhor 
maneira possível. Importante frisar que cada ponto tratado 
no livro deve ser aprofundado pelo profissional com leituras 
específicas, formação continuada e aprimoramento constante 
de sua técnica. 

Direcionado a estudantes e  profissionais de psicologia, este 
livro não tem a intenção de ser a última palavra em avaliação 
da crise suicida para psicólogos, mas sim, apontar um dos ca-
minhos possíveis para o diagnóstico de risco suicida para que, 
então, o profissional possa munir-se de sua técnica e atuar de 
maneira mais assertiva e eficaz, na tentativa de auxiliar o su-
jeito a não somente sair da crise, como também conseguir en-
contrar maneiras mais equilibradas e saudáveis para lidar com 
os altos e baixos comuns do grande desafio que é viver.

2. DEFINIÇÃO E HISTORICIDADE DO SUICÍDIO.

2.1. POR QUE ESTUDAR O FENÔMENO ANTES DE INICIAR 
AVALIAÇÕES?

Seres humanos são sujeitos multifacetados em sua existên-
cia, sendo assim, constituídos de grande complexidade, o que 
faz com que dificilmente se consiga uma intervenção muito 
bem sucedida se o profissional se valer apenas dos conheci-
mentos técnicos em sua abordagem psicológica. A multifato-
rialidade do fenômeno nos convoca a pensar em um trabalho 
interdisciplinar com os sujeitos, aliando assim a psicologia à 
psiquiatria, serviço social, docentes e gestores escolares entre 
tantos outros a depender de cada caso.
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Intervir sobre o fenômeno requer técnica, sensibilidade e 
aporte teórico em dia, pois afinal, como combater o inimigo 
sem conhecê-lo? E sim, o comportamento autodestrutivo tra-
ta-se de um inimigo comum a todas as sociedades de todas as 
épocas do mundo, mas que vemos crescendo vertiginosamen-
te em nosso país.

Sendo assim, não adianta acreditar que se consegue atuar 
de maneira bem sucedida e ética sobre a demanda dos com-
portamentos autodestrutivos sem debruçar-se de fato sobre 
seus diversos fatores. Compreender como podem interferir 
individualmente na vida e na subjetividade do paciente é fun-
damental para que se realize uma avaliação bem feita, a fim de 
traçar um protocolo de atendimento diretivo individualizado e 
com maiores possibilidades de sucesso, afinal, através da ava-
liação podemos inferir sobre quais fatores a psicologia pode in-
tervir, se o caso é passível de atendimento multidisciplinar, se o 
adoecimento envolve fatores estruturais e sobretudo, sociais. 
Neste sentido, apresento brevemente o histórico do fenômeno 
através dos tempos na sociedade ocidental, o que nos ajuda a 
compreender o surgimento de tabus e mitos que, ainda hoje, 
permeiam o tema fazendo com que para muitas pessoas seja 
extremamente difícil pedir e receber ajuda. 

2.2. O QUE É SUICÍDIO.

Do latim sui (a si) cida (que mata) 2, suicida seria a pessoa 
que mata a si mesmo, sendo o suicídio o resultado do ato e 
nome deste fenômeno. A simplicidade que aparentemente 
existe na definição deste objeto, cai por terra quando encara-
mos a realidade que nos mostra um fenômeno de alta comple-
xidade e múltiplos fatores. E ainda falando dos múltiplos fato-
res, é totalmente equivocado atribuir somente uma causa para 
o suicídio de alguém, por isso a importância de se psicoeducar 
a sociedade para que se tenha maior compreensão do sofri-
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mento do sujeito em crise e se abra uma maior possibilidade 
de acolhimento a este sujeito.

 O suicídio ainda é um mistério que apesar de passar a ser 
um pouco mais estudado há alguns anos, permanece deixan-
do muitas perguntas sem resposta, possibilidades a serem in-
vestigadas e milhões de pessoas em grave sofrimento. O filó-
sofo francês Albert Camus3, no ensaio O Mito de Sísifo, afirma: 
“Só existe um problema filosófico realmente sério: é o suicídio. 
Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder 
à questão fundamental da filosofia.” Para Fukumitsu4, o ato sui-
cida é sobretudo, um ato de comunicação, onde muitas vezes 
sem falar ou deixar escritos, o sujeito grita por socorro na espe-
rança de que algo ou alguém o ajude a sair de seu sofrimento. 
Já para Schneidman5, a saída do sofrimento, do ponto de vis-
ta do sujeito adoecido, seria o próprio suicídio. A Organização 
Mundial de Saúde, em 19986, convencionou que o suicídio se-
ria todo ato intencional de causar morte a si mesmo. 

2.2.1. COMPORTAMENTO SUICIDA.
Todo ato que causa dor, ferimento ou morte de si mesmo, 

independente da intensidade, causa e intencionalidade do 
ato, é tido como comportamento suicida7. Pensando a partir 
dessa definição fica mais claro compreender o motivo de al-
guns itens no protocolo de avaliação serem tão importantes, 
como veremos mais à frente.

 Entram na gama de comportamentos suicidas as automu-
tilações por exemplo, comuns entre adolescentes, principal-
mente do gênero feminino.
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2.3. O QUE É SUICIDOLOGIA. 

No Brasil, foi fundada em 13 de junho de 2015, em Belo Horizonte,  
durante o Simpósio Latino-Americano de Prevenção de Suicídio, a Associação 

Brasileira de Estudos e Prevenção de Suicídio – ABEPS com a eleição e posse de uma 
Diretoria Provisória cuja principal tarefa foi a de tornar real a associação.  

Constituída por autoridades da suicidologia brasileira, como Dr. Neury Botega e 
Dra. Karen Scavacini, a ABEPS promoveu o II Congresso Brasileiro de Prevenção de 
Suicídio, entre 30 de agosto a 01 de setembro de 2018, em Vitória/ES, com o tema 

“Suicídio: muitas razões para prevenir”.

A American Psychological Association define a suicidologia 
como sendo a ciência que estuda de maneira multiprofissio-
nal os fenômenos suicidas e seus desdobramentos8. Esta área 
predominantemente explorada pela psiquiatria e psicologia, 
tem sido vista como um campo fértil para as demais discipli-
nas da saúde, humanidades e inclusive das ciências sociais. 
Prevenção, intervenção em crise, posvenção e luto são eixos 
que compõem essa área crescente tanto na teoria quanto na 
prática cotidiana dos profissionais de saúde mental.  Um gran-
de expoente desta área foi o autor Edwig Schneidman, que 
para muitos, é tido como o pai da suicidologia moderna, com 
seus estudos sobre suicídio e tanatologia, atuando no Centro 
de Prevenção do Suicídio de Los Angeles e da Associação Ame-
ricana de Suicidologia, também foi professor na Universidade 
da Califórnia e ajudaria a fundar a revista “Suicide and Life-
-Threatening Behavior”. Autor de vasta obra, destacam-se: “The 
definition of suicide” (1985), “Suicide as psychache” (1993), “The 
suicidal mind” (1996), destacando-se também a sua dedicação 
às autópsias psicológicas9.  
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2.3.1. DA PREVENÇÃO.
Prevenir é antever, adiantar-se a algo. A prevenção dos 

comportamentos suicidas e do próprio suicídio é basicamente 
antever o fato, agir de maneira a evitar que ele ocorra, sendo 
direta ou indiretamente, trabalhando para a correção e redire-
cionamento das ações do indivíduo para um caminho mais se-
guro, fortalecendo habilidades socioemocionais a fim de que 
este sujeito consiga lidar de maneira mais assertiva e menos 
adoecida com as frustrações e intempéries da vida, sejam cau-
sadas por traumas passados ou mesmo preparando-se para 
situações futuras. 

A atitude preventiva pode abarcar fatores externos ou in-
ternos do sujeito, incluindo aí os biopsicossociais e espirituais. 
Quando se previne o suicídio trabalha-se diversos fatores que 
podem incidir sobre este indivíduo e fazer com que seu sofri-
mento psicológico seja extremo de tal forma, que o ato de tirar 
a própria vida acabe sendo visto como a única saída para ali-
viar tal sofrimento. Para o pai da suicidologia moderna, E. Sch-
neidman5, o sujeito que pensa em suicídio não objetiva, em 
primeiro lugar, morrer, e sim, acabar com o sofrimento através 
do fim de sua vida. Sendo assim, é importante que se conheça 
quais os fatores mais associados aos comportamentos suicidas 
dos indivíduos para tentar traçar estratégias a fim de minimi-
zar este fenômeno, que é visto como um grave problema de 
saúde pública mundial, segundo a Organização Panamericana 
de Saúde10. 

Em países subdesenvolvidos como o Brasil, onde a educa-
ção ainda é deficitária, infelizmente é comum que as pessoas 
acreditem em mitos e tabus criados há séculos acerca da saúde 
mental e do suicídio, o que dificulta que outros sujeitos se sin-
tam à vontade para pedir ajuda em caso de necessidade. Por 
este e outros fatores, é importante que se discuta o tema de 
maneira cuidadosa e ética nos mais diversos espaços, com o 
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objetivo de desmistificar informações, alertar sobre fatores de 
risco, fatores de proteção, sinais de alerta, como e onde buscar 
ajuda.

2.3.2. POSVENÇÃO.
Proposta por Schneidman5 em 1973, a posvenção é a in-

tervenção que objetiva auxiliar aqueles que perderam algum 
ente querido para o suicídio. A ideia é fazer com que estas pes-
soas ressignifiquem o processo de perda, passando pelo luto 
da maneira menos dolorosa possível e evitando assim, adoe-
cimentos posteriores causados por um processo enlutado 
evitando assim também que tais adoecimentos interfiram em 
futuras gerações de parentes e familiares daquele que morreu 
por suicídio. Ações de posvenção iniciaram com Dr. Schneid-
man, na América do Norte, com os grupos de enlutados, dando 
início aos estudos e publicações sobre a temática, populariza-
das em países como Canadá, Inglaterra e Suécia, entre outros. 
O termo posvenção foi introduzido no Brasil a partir da Dra. 
Karen Scavacini e sua dissertação de mestrado em 2011, e a 
partir de então, iniciou-se um processo de pesquisa, difusão de 
informações e criação de cursos e grupos de enlutados no país.

Os grandes objetivos da intervenção nos enlutados por sui-
cídio são: minimizar as chances de comportamento autodes-
trutivo nessas pessoas (sabe-se que a cada suicídio, 10 pessoas 
são diretamente impactadas11), prevenir e minimizar reações 
adversas e complicações por conta de um luto mal elaborado/
vivenciado, tentar dar subsídios para que seja desenvolvida re-
sistência para o enfrentamento diário deste luto.

No Brasil, uma prática trazida de outros países e que vem 
sendo adotada com sucesso é a formação de grupos de en-
lutados por suicídio. Frequentemente liderados por familiares 
de pessoas mortas por suicídio, estes grupos tendem a acolher 

“o sujeito que pensa em suicídio, 
não objetiva em primeiro lugar, 
morrer, e sim, acabar com o sofri-
mento através do fim de sua vida”.
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e ajudar na elaboração de um luto saudável, auxiliando assim 
o enlutado a ressignificar a experiência e buscar novas formas 
de enfrentamento da situação, bem como de continuidade da 
vida. Muitos familiares fazem da sua vivência um exemplo para 
ajudar outras pessoas a passarem pela mesma experiência da 
maneira menos dolorosa possível, inclusive auxiliando na pre-
venção em espaços antes frequentados por aquele que se foi. 

Existem também maneiras mais sutis, porém eficazes, de 
demonstrar empatia e acolhimento para com os enlutados, 
como por exemplo, as citadas a seguir:

 ✓Não julgue a pessoa que morreu.
 ✓Se possível/necessário, apresente-a a um grupo de apoio 
a enlutados por suicídio.
 ✓Não divulgue fotos, vídeos, cartas de despedida.
 ✓Ajude a pessoa nas questões 

3. QUADRO EM DESTAQUE

CUIDADOS COM A FALA AOS ENLUTADOS

Não perguntar ao enlutado quais foram os motivos do suicídio, como ocor-
reu, quem encontrou o corpo. 

É importante evitar fazer essas perguntas, pois além de serem indiscretas, fazem 
com que a pessoa reviva o momento difícil que passou/está passando, o que 
aumenta o sofrimento. Ademais, se ele sentir a necessidade ou o desejo de falar, 
isso na maioria das vezes ocorrerá sem que seja necessário que se pergunte.

Evitar que se dissemine indiscriminadamente (principalmente entre fami-
liares e amigos) que 90% dos suicídios são evitáveis. 

Primeiro porque, devido às más condições de coleta de dados e subnotificações, 
não se sabe ao certo se este dado é verdadeiro e segundo porque, ao afirmar isto 
a um sujeito que perdeu alguém para o suicídio, você pode estar contribuindo 
para o sentimento de culpa, pois o sujeito acaba inferindo que não faz parte dos 
90% de amigos/familiares que conseguiu evitar o suicídio.

Fonte: Quadro feito pela autora.
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4. HISTORICIDADE DO SUICÍDIO.

4.1. ANTIGUIDADE E IDADE MÉDIA.

O suicídio talvez seja um dos atos mais emblemáticos da so-
ciedade moderna, onde viver o maior tempo possível com qua-
lidade e saúde costuma ser o objetivo geral da população. En-
tretanto, através da História, o comportamento autodestrutivo 
desempenhou vários papéis, onde na Grécia, o suicida era qua-
se um criminoso e, para tornar seu ato possível era necessário 
que pedisse autorização à comunidade. Contudo, o cidadão 
poderia ser sentenciado ao suicídio se cometesse crime contra 
o estado grego. Neste contexto, o mais famoso caso talvez seja 
o de Sócrates, que condenado por não reconhecer os deuses 
gregos, foi condenado a tirar a própria vida através da ingestão 
de cicuta, veneno muito utilizado na época12. No Egito, o sui-
cídio mais famoso foi o da rainha Cleópatra, que, temendo ser 
capturada por Otávio e exposta em praça pública na derrota 
para Roma, deixou-se ser picada por uma áspide em seu seio 
esquerdo, de acordo com as tradições africanas13.

 A partir da Idade Média, com o advento do cristianismo, 
tirar a própria vida passou a ser considerado o mais grave dos 
pecados, algo imperdoável por Deus, passível à imediata con-
denação ao inferno, e a partir de então, transforma-se em um 
tabu nas sociedades ocidentais, onde pouco se discute ou es-
tuda a respeito. Thomas Szasz faz em “Libertad Fatal - Ética y 
Política del Suicídio (2002)”, uma reflexão crítica acerca da pa-
lavra-objeto que corrobora com o exposto no texto14. Segundo 
o autor:

[...] por um lado, com ela descrevemos uma maneira de morrer; ou
seja; tirar a própria vida, voluntária e deliberadamente; por outro lado,

no lugar de utilizarmos para condenar a ação, ou seja, para qualificar
o suicídio de pecaminoso, criminoso, irracional, injustificado... em

uma palavra, mal [...].
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Neste contexto, fatores como status social e personalidade 
são cruciais para se pensar em como o suicídio era recebido 
e pensado na sociedade. Com o advento da Igreja, grande e 
poderosa senhora feudal, o suicídio passou a ser tido como o 
maior pecado de todos, sendo proibido também pelo Estado. 
O sujeito que tirava a própria vida tinha seus bens confisca-
dos, ficando sua família condenada à pobreza e ao estigma de 
ter o mesmo sangue de alguém que pecou de tal forma. Seu 
corpo não poderia ser enterrado no mesmo cemitério que os 
cristãos, pois, ao suicidar-se, estaria pecando contra Deus, de 
quem recebera o dom da vida, e contra o Estado, a quem real-
mente pertencia seu corpo15. O ato de tirar a própria vida então 
passou a ser visto como resultado de influências demoníacas 
ou loucura, principalmente se quem suicidou fosse membro 
na nobreza. Para o trabalhador comum, que muitas vezes sui-
cidava para fugir da miséria, tirar a própria vida seria sempre 
um ato de covardia, preguiça para o trabalho, egoísmo por não 
pensar em como ficaria sua família após sua morte. Seus cor-
pos eram decapitados, expiados e expostos em praça pública 
para que, assim, servissem de exemplo e inibissem futuros atos 
suicidas de seus pares sociais. 

Nobres suicidas eram sempre perdoados, pois, se não víti-
mas de loucura, tinham na caça e na guerra – o que podemos 
chamar de suicídios inconscientes16 e/ou altruístas (sobre o 
qual falarei mais a frente) – modos de suicídio extremamente 
justificáveis e inclusive, honrados. Para cavaleiros que perdiam 
batalhas, o suicídio era uma opção à rendição, e ainda assim, 
eram vistos como heróis de guerra.  

Quando o suicídio era de algum membro do clero, constan-
temente escondia-se a informação da circunstância da morte, 
entretanto, quando descoberta, a explicação sempre perpas-
sava pela esfera da “loucura” e seus corpos assim não eram ex-
piados como o dos cidadãos comuns. 
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4.2. SUICÍDIO NA MODERNIDADE.

Já na sociedade pós moderna do século XIX,  a partir de 
maiores estudos  sobre a loucura tendo Pinel como precursor 
da psiquiatria, isolando o louco no hospital geral (dando à lou-
cura o status de doença)  e com os atravessamentos da ciência 
médica e do Estado sob o indivíduo17, o suicídio passou a ser 
visto também como ato do sujeito com histórico de alguma 
patologia de ordem mental como depressão ou esquizofrenia. 
Sabe-se que em 97% dos casos, tendo como fonte diversos es-
tudos internacionais, o suicídio é um indicador de sofrimento 
psíquico e/ou transtornos psiquiátricos18.  Entretanto, dos que 
morrem por este motivo, 50-60% nunca passaram por um pro-
fissional de saúde mental19.  

O suicídio é um fenômeno de grande complexidade e ocor-
re em decorrência da interação de diversos fatores. Dentro 
disso, a relação entre as psicopatologias e o comportamento 
suicida tem sido amplamente investigada, tendo transtornos 
de humor, relacionados a abuso de álcool e outras drogas, de 
personalidade e esquizofrênicos como os principais fatores 
psicológicos associados a este comportamento20. A seguir, um 
quadro com as associações mais recentes entre as psicopatolo-
gias e o comportamento suicida:
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Quadro 2. Associações recentes entre psicopatologias e comportamento suicida.

Título Autor/Ano Psicopatologia  
Associada

Suicídio, álcool e outras 
drogas.

Bessa, 2010.
Síndrome de abuso de 
substâncias psicoati-
vas.

A leste do Éden: loucura, 
feitiço e suicídio.

Cassorla, 2010.

Transtorno de Perso-
nalidade Borderline e 
Transtorno de persona-
lidade Narcísica.

Suicídio na adolescência: 
fatores de risco, depres-
são e gênero.

LL Braga e Dell’Aglio, 
2013.

Depressão.

Comportamento suicida: 
epidemiologia.

Botega, 2014.
Transtornos de humor 
como depressão e 
transtorno bipolar.

Compêndio de Psiquia-
tria, 11° Ed.

Sadock e Ruiz, 2016. Esquizofrenia.

Fonte: Quadro de autoria do pesquisador.

A Depressão Maior tem sido o transtorno psiquiátrico de 
humor que mais se destaca neste sentido21. Pacientes depri-
midos têm maior predisposição à dependência de substâncias 
químicas e a desenvolver outros transtornos de humor como 
ansiedade, síndrome do pânico, agitação e insônia, fatores que 
aumentariam as chances de morte por suicídio22. Um estudo 
realizado em uma comunidade de baixa renda do Rio Grande 
do Sul, mostrou que a prevalência de depressão em adultos 
maiores que vinte anos de idade aumentava conforme o au-
mento da faixa etária e da diminuição dos níveis escolares des-
tes sujeitos23, o que exemplifica a interação de fatores sociais 
como importantes no quadro depressivo e potencial suicida.

Minayo e Cavalcante (2010)24 em uma revisão literária onde 
foi feita uma autópsia psicológica dos sujeitos, apontam que 
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em se tratando do suicídio de idosos, entre 71% e 95% tinham 
alguma patologia de ordem mental por ocasião de sua morte. 
Neste mesmo estudo, os autores apontam também isolamen-
to social e problemas de saúde física como fatores associados 
aos quadros de adoecimento mental e ao desfecho suicida.

Um estudo de Moraes (2011)25 feito com testes psicológi-
cos, aponta que indivíduos com transtorno bipolar, apresen-
tam maior propensão a comportamentos impulsivos quando 
comparados a sujeitos sem a patologia. Neste mesmo estudo 
foi verificada uma relação estreita entre a impulsividade apre-
sentada e as comorbidades nos pacientes com transtorno bi-
polar com histórico de tentativas de suicídio.

Outra síndrome associada ao comportamento suicida é o 
Transtorno de Personalidade Borderline (TPB). Segundo Pasto-
re e Lisboa (2014)26, muitas das tentativas de suicídio dos pa-
cientes com TPB são tentativas de chamar a atenção para seu 
sofrimento emocional, não chegando a constituir de fato risco 
de morte. Entretanto, os autores pontuam que ainda assim, a 
atenção a estes sujeitos deve ser redobrada, por conta da pos-
sibilidade real de ocorrer de fato o suicídio. 

O uso de álcool e outras drogas tem sido associado à de-
pressão e comportamento suicida em adolescentes. Para Baga 
e Dell’Aglio (2013)27 a associação entre o abuso de drogas, 
transtornos psicológicos, exposição a conflitos familiares e à 
violência são fatores que aumentam potencialmente o risco 
de suicídio principalmente nesta faixa etária.

O adoecimento psicológico aparece como fator importan-
te, como indicador ou mesmo desencadeador do comporta-
mento suicida, tendo este sido associado a diversas patologias 
de ordem mental e associado também a fatores de ordem físi-
ca e social. Para tratamento e intervenção a níveis preventivos 
e até de posvenção do suicídio, a rede pública de saúde dispõe 
de serviços em saúde mental aos quais a comunidade pode 
buscar atendimento de maneira espontânea ou através de en-
caminhamento profissional28.
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A seguir, um quadro onde podemos verificar como o suicí-
dio era visto em determinadas épocas da História e as reverbe-
rações destes olhares, que traduziam-se em discursos muitas 
vezes discriminatórios que ainda hoje podem ser produtores 
de patologias àqueles que sofrem e àqueles enlutados pelo 
suicídio de um ente querido.

Quadro 3. O olhar sobre o Suicídio na História e seus impactos sociais. 

Época Retrato da época Impacto social

Antiguidade
Suicídio era algo honroso 
para alguns privilegiados 
e vedado aos escravos.

• Suicídio como saída glo-
riosa para os problemas.

Idade Média
Pecado, influência de de-
mônios, exorcismo, expia-
ção e perda de bens.

• Mitos como falta de 
Deus, possessão demo-
níaca. 

• Tabu sob a discussão 
entre familiares e ami-
gos, ninguém gostar 
de ser conhecido como 
familiar de alguém que 
suicidou.

Modernidade
Loucura, falta de cuidados 
biomédicos.

• Cuidar da saúde mental 
é para loucos.

• Quem fala em suicídio 
tem transtornos men-
tais.



QUADRO ESQUEMÁTICO

Definição e  
Historicidade

Definição

Historicidade

comportamento 
suicida

suicidologia

Contemporâneo

antiguidade,  
média e moderna

Posvenção + 
Luto

Prevenção



QUADRO RESUMO

Palavras-chave Definição

Suicídio Morte autoprovocada.

Suicidologia
Área de estudo dos comportamentos autodes-
trutivos.

Posvenção
Apoio, acolhimento e direcionamento aos enlu-
tados por suicídio.

Comportamento  
suicida

Todo comportamento que vise a autodestruição, 
não importando a causa, intensidade ou meio 
para que ocorra.

Prevenção
Antevenção ao suicídio atuando nos fatores que 
podem contribuir para que ele ocorra.

Automutilação Ato de causar ferimento a si mesmo.
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QUESTÕES PARA REVISÃO.

Como era visto o suicídio na Antiguidade e Idade Média?

O que é posvenção?

Pode-se atribuir somente uma causa para o suicídio de al-
guém?
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