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RESUMO 

 

O objetivo deste de trabalho consistiu em descrever a temática “Suicídio: uma possível reflexão 

sobre o olhar do profissional de psicologia”. Realizou-se uma pesquisa que se constituiu como estudo 

bibliográfico de cunho qualificativo, utilizando fontes de sites acadêmicos, artigos, livros e vídeos. 

Para tanto, é necessário compreender “como o suicídio e a tentativa de suicídio atuam nas pessoas, 

devido aos fatores biopsicossociais”. Diante disso, verifica-se que, atualmente, vem crescendo de 

forma alarmante o número de pessoas que praticam o suicídio. De acordo com a OMS, o suicídio 

ocupa o segundo lugar entre as mortes mais violentas do mundo e se torna um problema de saúde 

pública. A pessoa que tenta praticar o suicídio na maioria das vezes é portadora de alguma patologia. 

Vários são os fatores envolvidos, desde problemas familiares, financeiros, sociais, entre outros - o 

que impõe a constatação de que, de acordo com aspectos parcialmente favoráveis, o ser humano 

poderá conseguir superar seus problemas ou não. Assim, compreende-se que cada indivíduo tem uma 

forma especial de se adaptar a situações negativas e diferentes de agir frente ao ato suicida. 

 

Palavras-chave: Suicídio, fatores biopsicossociais, psicopatologias, morte. 

 

Copyright © 2020. 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License 4.0. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

  

 

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt
mailto:eldessandra@hotmail.com
mailto:psicóloga.mariarosa@hotmail.com
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 03.02.2020 

Eldessandra Santos da Costa  
Maria Rosa de Oliveira 

2 facebook.com/psicologia.pt   
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O tema sobre o suicídio mostra-se bastante proeminente no contexto atual. A forma de morrer 

é algo cultural, ou seja, cada sociedade e cultura vivenciam a morte não intencional e o suicídio de 

formas distintas. A presente pesquisa surgiu devido à curiosidade em conhecer os motivos e as 

consequências que levam uma pessoa a tirar a sua própria vida. O índice de suicídio vem crescendo 

de uma forma assustadora e muitos são os fatores que estão envolvidos. 

De acordo com D`Assumpção (1984) o suicídio é visto como uma intromissão do homem no 

seu próprio tempo de vida, ou seja, existe a impossibilidade do indivíduo encontrar diferentes 

alternativas para seus conflitos, entretanto acaba optando facilmente pela morte. Assim, da mesma 

maneira que o homem não é capaz de criar a vida do nada, a maioria das pessoas defendem a ideia 

de que o homem não poderia tirar sua vida, como se está nada fosse. 

É neste contexto que surgem os motivos patológicos onde estudos mostram também que os 

fatores que levam as pessoas a cometerem o suicídio é a patologia na qual se encontram, 

configurando-se numa estratégia emocional altamente negativa para o abrandamento de mortes.  

É na conexão dos aspectos emocionais e psicossociais com fatores psicopatológicos que se 

situa o objeto de investigação deste estudo que possui como problema de pesquisa o seguinte 

questionamento: Quais as configurações emocionais do suicida? 

Perante esta questão o presente estudo objetiva de maneira específica: identificar os fatores 

principais da tentativa do suicídio; relacionar os problemas enfrentados no cotidiano familiar pelo 

suicida; analisar a repercussão do suicídio na dinâmica familiar do suicida, contribuir com a 

discussão acadêmica sobre a temática. 

Justificam-se esses objetivos para o melhor entendimento do tema e do processo de suicídio. 

Este é um termo novo nos estudos da psicologia e que traz aspectos diferentes, um novo olhar sobre 

os problemas emocionais, pois se leva em conta que, nos dias atuais, o número de registros de 

suicídio tem aumentado consideravelmente, talvez por que as pessoas estejam sofrendo pressões 

frente à vida em sociedade ou por aspectos mentais. Neste sentido, é necessário ter amplos 

conhecimentos sobre o tema, pois, torna-se ferramenta essencial para o profissional de psicologia. 

Segundo o item 1, Introdução, o tema sobre o suicídio mostra-se bastante proeminente no 

contexto atual. A forma de morrer é algo cultural, ou seja, cada sociedade e cultura vivenciam a 

morte não intencional e o suicídio de formas distintas surgindo os motivos patológicos e fatores 

que levam as pessoas a cometerem o suicídio, configurando-se numa estratégia emocional 

altamente negativa para o abrandamento de mortes.  
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De acordo com o item 2, Histórico de morte, a morte está relacionada com o medo da solidão, 

da separação de quem se ama do desconhecido, do julgamento pelos atos cometidos durante a vida 

diante da concepção divina, de como irão ficar os seus dependentes, o medo da interrupção dos 

planos, de não conseguir realizar os objetivos mais importantes sendo, entendida por um 

rompimento irreversível do sujeito em relação a grupos que participava dos papéis que 

desempenhava tendo como causa o fim de sua própria natureza biológica. 

Vale ressaltar no item 3, Aspectos Psicossociais e o Suicídio, suicidar-se envolvem múltiplos 

aspectos, individuais, familiares, sociais e ideológicos, exigindo um esforço no sentido de buscar 

uma visão mais ampla da realidade do sujeito e do ato. Em cada sociedade há uma tendência 

coletiva para o suicídio, uma força exterior aos indivíduos, essa tendência é especificada em cada 

sociedade e estão vinculadas aos diferentes hábitos, costumes, ideias, etc., ou seja, cultura. Dados 

da OMS indicam que o suicídio, geralmente, aparece associado a doenças mentais, sendo que a 

mais comum, atualmente, é a depressão, responsável por 30% dos casos relatados em todo o 

mundo. 

Contudo, no item 4, Suicídio e Psicopatologias, os sentimentos principais são apresentados 

como indicadores de risco para a consumação, ou pelo menos tentativa, do ato suicida, são 

denominados de “regra dos 4D”, devido ao fato de todos os sentimentos começarem com a letra 

“D”. São eles: depressão, desesperança, desamparo e desespero (BRASIL, 2006).  

Enfim, no item 5, Considerações Finais, o suicídio se dá por traumas gerados ao decorrer da 

toda uma vida, sendo ela muitas vezes devastadora, pois envolve não só o emocional do ser 

humano, como o fator físico através do ato de suicidar-se.    

 

2. HISTÓRICO DA MORTE 

 

Para a vida humana, a morte é presença constante do nosso cotidiano. Em sua etimologia, a 

palavra morte origina-se do latim “morte” e significa ato de morrer; termo - fim. Destruição, ruína, 

grande dor, pesar profundo. 

De acordo com Kovács (1992) a resposta psicológica mais comum diante da morte é o medo, 

nesse sentido, o medo de morrer pode atingir todos os seres humanos, independentemente da idade, 

sexo, nível socioeconômico e crença religiosa. O tema morte está relacionado com o medo da 

solidão, da separação de quem se ama do desconhecido, do julgamento pelos atos cometidos 

durante a vida diante da concepção divina, de como irão ficar os seus dependentes, o medo da 

interrupção dos planos, de não conseguir realizar os objetivos mais importantes. A morte, ainda, 

pode ser definida por um processo de desorganização das funções biológicas psíquicas e da 

decomposição do organismo. 
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 Do ponto de vista social, a morte seria entendida por um rompimento irreversível do sujeito 

em relação a grupos que participava dos papéis que desempenhava tendo como causa o fim de sua 

própria natureza biológica. Dessa forma, não é possível determinar quando o sujeito terá 

completado o sentido de sua vida, portanto, independente da idade ou das condições de vida, o 

tempo vital de cada pessoa é único. Entre as diferentes mortes que podem ocorrer, há aquela que 

apresenta uma característica particular de ser realizado pela própria vítima, ser resultado de um ato 

cujo próprio sujeito é o autor, o suicídio (KOVÁCS, 1992). 

 

3. A MORTE NA VISÃO OCIDENTAL 

 

A morte na tradição ocidental é encarada como uma experiência de perda, configurando-se 

num dos elementos mais estressantes para os familiares, pois a tendência a estabelecer laços 

afetivos com outras pessoas é inerente ao ser humano. Assim, o ser humano apega-se às pessoas 

que o rodeiam, haja vista que assim sente-se mais seguro e protegido. 

De acordo com Bowlby (1985 apud KOVÁCS & TADA, 2007) que formulou uma 

interessante teoria sobre o apego, pode-se afirmar que quando o homem sente-se ameaçado pela 

perda, ou seja, a separação de alguém, ele reage de três maneiras: a princípio, protestamos, não 

admitimos a ausência da pessoa amada; a seguir nosso comportamento é de desespero, pois não 

temos mais acesso a ele, e, num terceiro momento, nós defendemos e nos desapegamos, precisando 

restabelecer a nossa homeostase e, se não utilizamos esse mecanismo de defesa, estaremos sujeitos 

a sucumbir emocionalmente. 

Neste contexto argumenta-se que toda perda pressupõe o luto, que é essa dor causada pela 

ausência ou falta do objeto amado, configurando-se num “processo que visa retirar a energia fixada 

no objeto perdido e redirecionada para outro objeto” (FREUD, 1983 apud LAZZARINI, 2006). 

 

4. CONSIDERAÇÕES SOBRE O SUICÍDIO 

 

Palhares & Bahls, 2003, historicamente, a palavra suicídio surgiu no Séc. XVII, passando a 

ser mais utilizada a partir de 1734, no auge do Iluminismo. Antes disso, os termos utilizados para 

denominar as mortes auto-inflingidas eram: autoassassinato, autohomicídio, autodestruição e 

morte voluntária. 

A palavra suicídio vem do latim sui caedere, termo criado por Desfontaines, matar-se, é um 

ato que consiste em pôr fim intencionalmente à própria vida. Etimologicamente (sui = si mesmo; 
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caedes = ação de matar) significa uma morte intencional auto-inflingida (ABC DA SAÚDE, 2005 

apud SHIKIDA; GAZZI & ARAUJO, 2006). 

Através de registros históricos é possível constatar que o suicídio faz parte da história da 

humanidade, porém, não há uma data precisa de quando foi à primeira ocorrência. Conforme 

Kalina e Kovadloff (1983), que fizeram um levantamento bibliográfico da história do suicídio, a 

Enciclopédia Delta de História Geral registra que, em um ritual no ano 2.500 a.C. na cidade de Ur, 

doze pessoas beberam uma bebida envenenada e se deitaram para esperar a morte. 

Emile Durkheim foi um dos primeiros estudiosos a tentar procurar padrões para a taxa de 

suicídio. Ele publicou em 1987 a obra intitulada “Lê Suicide” na qual analisava os suicídios 

ocorridos no século retrasado. As influências que mais contribuíam para a formação de seu 

pensamento derivam da filosofia iluminista, que tinha como convicção a crença de que a 

humanidade avança rumo ao aperfeiçoamento ditado por forças muito importantes.  

A sociedade, para ele, é formada pela soma de indivíduos que fazem parte dela, 

consequentemente pela série de fenômenos que têm origem desse agrupamento, interações e inter-

relacionamentos do tempo presente e também estabelecido pelas gerações passadas. (SHIKIDA; 

GAZZI & ARAUJO, 2006). 

    Na doutrina católica o suicídio é considerado um crime gravíssimo, que vai contra as 

obrigações morais, sociais e religiosas do ser humano, sendo, do ponto de vista religioso, visto 

como uma revolta contra Deus, que é o senhor da vida e só cabe a Ele retirá-la. A doutrina espírita 

também acredita que só Deus dispõe do direito à vida, e que a ilusão do suicida é de que ao cometer 

o ato acabarão as dores, os problemas, todo o sofrimento que está passando (ANTONIAZZI, 1984 

apud ALVES 2007). 

Entretanto, a partir dos estudos de Peralva (1996) a concepção espírita, quem se mata sai do 

sofrimento para entrar na tortura, onde passam por diversos estágios até encontrarem a paz 

esperada. 

Ao pensar na cultura da sociedade ocidental, o suicídio é visto como coisa que não deve ser 

feita e, preferencialmente, não se deve falar, muito menos pensar, por isso é comum as tentativas 

serem acompanhadas de sentimentos como vergonha ou culpa, refletindo também nos laudos 

policiais onde, muitas vezes, as informações são distorcidas com o objetivo de ocultar ocorrências 

verdadeiras de tentativa de suicídio. (DIAS, 1991) 

Segundo Freud (1923 apud Ferrari, 2005) foi definido que pelo menos três desejos podem 

contribuir para um ato suicida, sendo o desejo de matar, de ser morto e de morrer. O suicídio, a 

partir da visão psicodinâmica, pode estar atrelado a sentimentos de dependência de um objeto 

perdido, como a mãe, por exemplo, como um processo de luto patológico, principalmente se tal 
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ato ocorrer em dias de aniversário de alguém próximo ou mesmo de aniversário de morte da pessoa 

amada que se foi. 

O suicídio é visto como uma intromissão do homem no seu próprio tempo de vida, ou seja, 

existe a impossibilidade do indivíduo encontrar diferentes alternativas para seus conflitos, 

entretanto acaba optando facilmente pela morte, ele é definido como uma morte auto inflingida 

causada de modo intencional e, normalmente, representa uma atitude complexa. Assim, da mesma 

maneira que o homem não é capaz de criar a vida do nada, a maioria das pessoas defendem a ideia 

de que o homem não poderia tirar sua vida, como se está nada fosse (D ASSUMPÇÃO, 1984 apud 

KOVÁCS, 2007).  

Nesse sentido, o suicídio era interpretado pelos outros, antes de tudo, como um ato de 

desespero de algumas pessoas que não faziam mais questão de viver. 

Segundo Durkheim (2000) é reconhecido como suicídio todo caso de morte que resulta de 

maneira direta ou indiretamente de um ato efetivado pela própria vítima, onde ela saberia que 

produziria tal resultado. 

Para a Psicanálise, descreve Justus (2003), o suicídio é uma situação psicótica. Isso não 

significa que a pessoa seja psicótica, mas que, no momento do ato, nela tenham se ativado núcleos 

e componentes psicóticos da personalidade que permaneciam inativos e neutralizados pelas partes 

não psicóticas da personalidade e que acabam por se manifestar em dado momento da crise. 

Comprova-se então por Ansermet (1996, apud JUSTUS, 2003) que o suicídio é atravessado 

por um paradoxo: o sujeito se suicida por medo da morte, ou seja, se salva evitando a si mesmo, 

tentando fugir de si mesmo, procurando na morte uma saída para a vida. 

Muitas vezes, o que os suicidas querem é melhorar uma situação que para eles, está 

insustentável, não veem mais possibilidades de obter essa mudança e acham na tentativa de suicídio 

uma oportunidade de dizerem que estão com problemas e precisam de atenção, mas não 

necessariamente querem morrer (RESMINI, 2004). 

Para Kaplan (1964) Liria & Veja, (2002, apud SEMINOTTI et al, 2006) assegura que o 

indivíduo em crise se encontra em uma luta para manter o equilíbrio entre si e o meio, no caso da 

pessoa suicida, existe um sentimento de incapacidade de resolução e encontro do equilíbrio, o que 

a leva a ver a morte como única saída. 

O motivo pelo qual desencadeia uma crise, ou seja, um desequilíbrio segundo Slaikeu (2000 

SEMINOTTI 2006) não é definido por uma situação única ou, mas sim por um conjunto de 

circunstâncias, pela percepção do indivíduo do acontecimento e de sua capacidade ou incapacidade 

para conseguir enfrentar aquela situação.  
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Assim, quando um indivíduo não consegue apoiar-se na rede de contato social, seus recursos 

pessoais estão falhos e a situação de crise para ele é insuportável, sendo possível que ele veja a 

morte como solução para sua vida. 

O suicídio pode ser compreendido como um evento que ocorre em decorrência de uma série 

de fatores acumulados durante a vida do sujeito, não havendo uma única causa para que ocorra, 

podendo estar relacionados desde fatores constitucionais até fatores ambientais, culturais, 

biológicos e psicológicos. 

A OMS (2006) avalia o suicídio como problema de saúde pública, pois é uma das dez causam 

mais frequentes de morte em todas as idades, além de ser a segunda ou terceira causa de morte 

entre 15 e 34 anos de idade. Porém causar impactos na sociedade através de perda de produção 

relacionada ao valor da vida do indivíduo que comete o suicídio e seu ato se caracteriza muitas 

vezes como uma forma pelo suicidado de mostrar os erros da sociedade contra sua pessoa. 

 A sociedade impõe de certa forma culpam no suicídio devido à estigmação social contra 

pessoas com conflitos sexuais, cobranças excessivas, perdas grandes de status, parentes e amigos 

são alguns dos motivos pelos quais as pessoas cometem suicídio. Existem também os fatores 

econômicos que contribuem para a piora da saúde mental individual e que podem culminar em 

suicídio, alguns deles são o desemprego, piora da expectativa de vida, etc. (SHIKIDA; GAZZI & 

ARAUJO, 2006). 

De acordo com Shikida; Gazzi & Araujo (2006, p.04) os fatores de risco para o suicídio são 

vários, mas dentre eles destacam-se como principais: 

 

 Saúde mental (desordens de humor, como a depressão); 

 Saúde mental associada ao abuso de substâncias como drogas e álcool; 

 História familiar de suicídio; 

 Perda (relacionamentos, saúde, identidade); 

 Eventos de muito estresse (Pressão, abuso sexual e/ou corporal, instabilidade familiar, 

mudanças sociais, etc.); 

 Acessibilidade a métodos letais como armas de fogo; 

 Exposição ao suicídio (familiares ou amigos); 

 Problemas legais (prisão); 

 Conflito de identidade sexual. 
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Sendo assim, o que é visto como última causa do suicídio cometido pode ser o acúmulo de 

todos esses fatores. É possível dizer que o suicida está tentando fugir de uma situação de sofrimento 

que, para ele, está insuportável; pode também estar relacionado ao medo de enlouquecer, de não 

conseguir realizar seus objetivos, somando à angústia, uma desesperança, uma tristeza 

incomensurável, uma melancolia, onde não vê mais nada que faça valer a pena viver. (SILVA & 

BOEMER, 2004). 

A morte, dessa forma, é vista como a solução para resolver todo esse sofrimento, não 

necessariamente porque se deseje a morte, mas porque a vida perde seu sentido (D ASSUMPÇÃO, 

1984 apud KOVÁCS, 2007). 

 

5. PREVALÊNCIA 

 

Para pessoas que já tentou outras vezes se matar o risco de suicídio aumenta para 20 e 30 

vezes mais (OPAS, 2006). Outra forma que deve ser considerada, mas que dificulta a avaliação 

epidemiológica e sempre está sempre presente em todo ato autodestrutivo, envolve os suicídios 

inconscientes, abrangendo diferentes manifestações que incluem desde a toxicomania às doenças 

em geral (CASSORLA, 1991) 

Dessa forma, estatísticas sobre atos suicidas são falhas, podendo incluir diversos fatores que 

dificultam a coleta desses dados, desde complicações na conceituação até aspectos socioculturais. 

O processo estatístico se agrava quando se trata de crianças e adolescentes, em que os atos 

autodestrutivos, na maior parte das vezes, podem ser negados ou até escondidos pela família, diante 

de sentimento de culpa e/ou vergonha pelo ato. 

Estima-se em hipóteses que em 2.020 o suicídio será responsável por 2,4% do ônus global 

ocasionado por doenças. 

 A evolução das taxas de suicídio no Brasil tem variado conforme o sexo. Embora o Brasil 

apresente uma taxa geral considerada baixa pela OMS, alguns estados brasileiros já apresentam 

taxas comparáveis aos países apontados como de frequência de média a elevada. Os registros 

oficiais sobre tentativas de suicídio são mais escassos e menos confiáveis do que os de suicídio. 

Estima-se que o número de tentativas de suicídio supere o número de suicídios em pelo menos dez 

vezes. (OMS, 2009). 
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6. ASPECTOS PSICOSSOCIAIS E O SUICÍDIO 

           

O ato de suicidar-se envolve múltiplos aspectos, individuais, familiares, sociais e 

ideológicos, exigindo um esforço no sentido de buscar uma visão mais ampla da realidade do 

sujeito e do ato (OLIVEIRA, AMÂNCIO & SAMPAIO, 2001 apud PADOVANI 2006).             O 

suicídio revela um intolerável tormento interior, é um meio de comunicar o desespero e a descrença 

na concretização de objetivos. 

Segundo Silva (2005) em cada sociedade há uma tendência coletiva para o suicídio, uma 

força exterior aos indivíduos, essa tendência é específica em cada sociedade e estão vinculadas aos 

diferentes hábitos, costumes, ideias, etc., ou seja, cultura. Sua intensidade é também determinada 

socialmente, isto é, a partir do contexto de cada sociedade específica.  

Observa-se que as sociedades não são compostas apenas por indivíduos, mas também por 

fatores físicos e materiais e estes também influenciam a vida social das pessoas. A intensidade com 

que se manifesta a tendência suicidogênea depende dos seguintes fatores. Segundo Solomon (2002 

apud VIEIRA, 2008, p. 48) os suicidas dividem se em quatro grupos: 

 

 O primeiro é aquele que comete o ato sem pensar no que está fazendo. Tais pessoas são 

as mais impulsivas e mais propensas a ser levado ao suicídio por um evento externo 

específico, seu comportamento suicida tende a ser repentino. 

 O segundo, meio apaixonado pela morte consoladora, comete suicídio como vingança, 

como se o ato não fosse irreversível. Tais pessoas não estão fugindo da vida, mas 

correndo para a morte, desejando não o fim da existência, mas a presença da obliteração. 

 O terceiro comete suicídio por uma lógica falha, em que a morte parece ser a única saída 

de problemas intoleráveis. Esses indivíduos consideram as opções, planejam seus 

suicídios e escrevem bilhetes. Geralmente, acreditam não somente que a morte vá 

melhorar sua condição, mas também que ela removerá um fardo das pessoas que os 

amam.  

 O último grupo comete suicídio através de uma lógica racional. Tais pessoas, devido a 

uma doença física, instabilidade mental ou uma mudança nas circunstâncias de vida, não 

desejam experimentar a dor da vida e acreditam que o prazer que elas podem vir a sentir 

é insuficiente para compensar a dor atual. 

 

Para Durkheim (2003 apud VIEIRA, 2008, p. 50) os suicídios podem ser divididos em 

três categorias sociais: 
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 O egoísta: ocorre como resultado de um afastamento da sociedade, resultando numa 

individualização desmesurada, que resulta de uma falta de integração, na sociedade, e 

está associado com sentimentos de depressão e apatia. 

 O altruísta: difere do egoísta por características marcantes. Enquanto este se deve ao 

intenso individualismo, aquele decorre do fato de o indivíduo estar sob obediência do 

coletivo. O indivíduo se identifica tanto com a coletividade que é capaz de tirar sua 

própria vida por ela, sendo visto como algo que ocorre, principalmente, em sociedades 

coletivas, onde os indivíduos suicidam-se para o bem comum, se sacrificando pela 

comunidade. 

 O anômico: ocorre como resultado de uma mudança brusca na ordem social aceita e nas 

normas que prescrevem o comportamento na sociedade. Esse tipo de suicídio é o mais 

comum após crises sociais ou políticas, e ocorre entre indivíduos que estão tentando 

ajustar-se a novos status sociais ou ocupacionais. 

 

Em aspecto geral segundo Quevedo; Shmitt; Kapczinski & cols (2008) existe no paciente 

com ideação suicida a associação entre o desejo de morrer e sentimentos como raiva, ódio e 

humilhação dirigidos contra algum objeto (indivíduo) significativo na vida do mesmo. 

O desemprego se caracterizaria como sendo um evento bastante estressante para o indivíduo, 

já que está relacionado à perda de renda e efeitos estigmatizastes causados pelo mesmo. 

Analisa-se então que desempregados possuem saúde mental pior do que pessoas empregadas. 

Problemas de saúde mental são conhecidos como fatores de risco para o suicídio e por isso são 

também de relevante análise. BJORKLUND, (1985 apud SHIKIDA, GAZZI & ARAÚJO, 2006). 

Considera-se que o desemprego pode gerar dois problemas associados à saúde mental. O 

primeiro seria o efeito da ocorrência, onde o fato de ficar desempregado causa um choque mental 

no indivíduo. O segundo efeito seria o da duração do desemprego que deteriora a saúde mental até 

que o indivíduo se reenquadre como mão de obra ativa na sociedade, porém estas pesquisas não 

obtêm dados que separem desemprego voluntário e involuntário. O desemprego voluntário, 

aparentemente, não causaria impactos no indivíduo, e não deve ser associado a problemas de saúde 

mental. 

Durkheim (2000) tem como um de seus exemplos preferidos à educação, segundo ele, 

ninguém nasce sabendo as normas de conduta necessárias para a convivência social. 

A depressão em nossa sociedade vem apresentando-se de forma bastante significativa, 

configurando índices bastante elevados. Neste transtorno é originado um sofrimento psíquico que 
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interfere, significativamente, na diminuição da qualidade de vida, na produtividade e incapacitação 

social do indivíduo, atingindo desde crianças até pessoas idosas, rompendo barreiras de idade, 

classe socioeconômica, cultura, raça e espaço geográfico (COUTINHO et al, 2003 apud VIEIRA, 

2008). 

O impacto por mortalidade por suicídio levou a OMS a identificar o suicídio como uma 

questão fundamental em saúde pública e orientou seus países membros a desenvolver e programar 

estratégias de abordagem para este problema. Já em 1990, fez as seguintes recomendações: 

 Reconhecer o suicídio como uma prioridade em Saúde Pública; 

 Desenvolver programas preventivos nacionais e 

 Criar comitês de coordenação nacional. 

Como um sério problema de saúde pública, a prevenção do comportamento suicida não é 

uma tarefa fácil, uma vez que várias doenças mentais se associam ao suicídio. A detecção precoce 

e o tratamento apropriado dessas condições são importantes na sua prevenção. 

Kaplan (1995 apud PAES JR. 2008) ressalta alguns fatores que aumentam o risco do suicídio: 

 Pacientes com personalidade impulsiva; 

  História de migração; 

 Ausência de convicção religiosa (católicos suicidam-se menos pelo perfil punitivo da 

sua ideologia, bem como a crença num destino controlado por um Deus onipotente e 

responsável pelos sucessos e frustrações da sua vida); 

 Sentimento persistente de desesperança e pessimismo; 

  Perda de status socioeconômico: fracasso profissional ou falência financeira; 

  Acidentes que causem incapacidade física ou impotência sexual; 

  Acidentes que causem desfigurações, principalmente em mulheres; 

 Ambivalência; 

 Fator desencadeante/estresse persistente; 

 Transtornos de personalidade (histriônico, boderline, etc.) 

 Transtorno bipolar: pode-se pensar no risco aumentado apenas na fase depressiva, mas 

o perfil impulsivo da fase maníaca traz cuidados particulares. 

 Doenças do SNC como epilepsia, demência, AIDS, entre outros. 
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Durkheim (1983) mostra a visão diferenciada clínica e sociológica: 

  

“Eis, portanto o ponto essencial em que divergem as opiniões do clínico e do sociólogo. 

O primeiro só vê os casos particulares, isolados uns dos outros. Assim, contata muitas 

vezes que a vítima era um nervoso ou um alcoólico e explica o ato por um destes estados 

psicóticos. Num certo entendido tem razão, porque, se o sujeito se matou mais cedo do 

que os seus vizinhos, é frequentemente por este motivo. Mas não é por este motivo que, 

de uma maneira geral, há indivíduos que se matam, em cada sociedade, e num espaço de 

tempo determinado, um número definido de indivíduos. A causa produtora do fenômeno 

escapa necessariamente a quem só observa os indivíduos, porque ela é exterior aos 

indivíduos. Para descobrir é necessário ir além dos suicídios particulares e aperceber o 

que determina a unidade destes”. (DURKHEIM, 1983 apud SILVA 2005 p. 09). 

 

Constata-se então que a psicologia desconsidera de certa forma que o indivíduo vive em 

sociedade e que, portando suas atitudes não estão desvinculadas do meio em que vive. Já a 

sociologia, despreza os fatores psíquicos e individuais, como se fosse possível encarar a dor e o 

sofrimento dos que abraçam a morte voluntária e dos seus próximos apenas se reportando aos 

fatores sociais. Ambos têm tendências deterministas. 

 

7. SUICÍDIO E PSICOPATOLOGIAS 

 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2006) alerta para o fato de existirem alguns sinais na 

história de vida e no comportamento das pessoas, que indicam que um determinado indivíduo 

possui um maior risco para o comportamento suicida quando apresenta comportamento retraído, 

inabilidade para se relacionar com a família e amigos, pouca rede social, doença psiquiátrica, 

alcoolismo, ansiedade ou pânico, mudança da personalidade, irritabilidade, pessimismo, depressão 

ou apatia, mudança no hábito alimentar e de sono. 

Seguindo, tentativa de suicídio anterior, odiar-se, sentimento de culpa, de sentir sem valor 

ou com vergonha de si, uma perda recente importante, morte, divórcio, separação, histórico 

familiar de suicídio, desejo súbito de concluir os afazeres pessoais, organizar documentos, escrever 

testamento, sentimento de solidão, impotência, desesperança, cartas de despedida, doença crônica, 

limitante ou dolorosa, menção repetida de morte ou suicídio, entre outros (BRASIL, 2006). 

Quando sentimentos principais são apresentados como indicadores de risco para a 

consumação, ou pelo menos tentativa, do ato suicida, são denominados de “regra dos 4D”, devido 

ao fato de todos os sentimentos começarem com a letra “D”. São eles: depressão, desesperança, 

desamparo e desespero. (BRASIL, 2006). 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 03.02.2020 

Eldessandra Santos da Costa  
Maria Rosa de Oliveira 

13 facebook.com/psicologia.pt   
 

Dados da OMS (2000) indicam que o suicídio, geralmente, aparece associado a doenças 

mentais, sendo que a mais comum, atualmente, é a depressão, responsável por 30% dos casos 

relatados em todo o mundo. 

Segundo Dalgalarrondo (2000) e Dóris Moreno, há um maior risco de comportamento 

suicida em pessoas com as características de personalidade descritas no quadro a seguir: 

 

 Relações pessoais muito instáveis; 

 Quer reconhecimento como especial ou único; 

 Frio, insensível, sem compaixão; 

 Atos auto lesivos repetitivos; 

 Considera-se superior; 

 Irresponsável, inconsequente; 

 Humor muito instável; 

 Fantasias de grande sucesso pessoal; 

 Não sente culpa ou remorsos; 

 Impulsivo e explosivo. 

 

As pessoas que pensam sobre suicídio segundo aspectos analisados por D’Oliveira et al 

(2006) em geral falam sobre o assunto. Entretanto, existem alguns sinais que podemos procurar na 

história de vida e no comportamento das pessoas. Esses sinais indicam que determinada pessoa 

tem risco para o comportamento suicida. 

Portanto, deve-se ficar mais atento com aqueles que apresentam: 

 

 Comportamento retraído, inabilidade para se relacionar com a família e amigos, pouca 

rede social; 

 Doença psiquiátrica; 

 Alcoolismo; 

 Ansiedade ou pânico; 

 Mudança na personalidade, irritabilidade, pessimismo, depressão ou apatia; 

 Mudança no hábito alimentar e de sono; 
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 Tentativa de suicídio anterior; 

 Odiar-se, sentimento de culpa, de se sentir sem valor ou com vergonha; 

 Uma perda recente importante – morte, divórcio, separação, etc 

 História familiar de suicídio; 

 Desejo súbito de concluir os afazeres pessoais, organizar documentos, escrever um 

testamento, etc.; 

 Sentimentos de solidão, impotência, desesperança; 

 Cartas de despedida; 

 Doença física crônica, limitante ou dolorosa; 

 Menção repetida de morte ou suicídio. (D’OLIVEIRA et al 2006). 

 

Fatores genéticos: os dados indicam fortemente a presença de componente genético e 

apontam para a hereditariedade ser mais atuante no sexo masculino do que no feminino, nos 

transtornos relacionados ao álcool. 

Fatores psicossociais: assim como os fatores culturais podem influenciar o consumo 

alcoólico, o mesmo também ocorre com os hábitos dentro do ambiente familiar. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio do presente trabalho constatou-se que o suicídio é um tema presente nos estudos 

da psicologia. Pode-se concluir diante esta pesquisa que o suicídio se dá por traumas gerados ao 

decorrer de toda uma vida, sendo ela muitas vezes devastadora, pois envolve não só o emocional 

do ser humano, como o fator físico através do ato de suicidar-se (Dalgalarrondo; Dóris 2006).  

Neste contexto percebe-se que o motivo pelo qual se desencadeia um colapso, ou seja, um 

desequilíbrio, segundo Slaikeu (2000, apud SEMINOTTI) não é definido por uma situação única 

ou mas sim por um conjunto de circunstâncias, pela percepção do indivíduo do acontecimento e 

de sua capacidade ou incapacidade para conseguir enfrentar aquela situação. Assim, quando um 

indivíduo não consegue apoiar-se na rede de contato social, seus recursos pessoais estão falhos e a 

situação de crise para ele é insuportável, sendo possível que ele veja a morte como solução para 

sua vida. 

Nessa direção ficou evidente que o comportamento suicida não pode em hipótese alguma ser 

atribuído apenas a fatores econômicos. Em suas pesquisas concluem que a fração de indivíduos 
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que cometem suicídio é formada a partir da definição da utilidade intertemporal do valor da vida 

de um indivíduo e seu desgosto pela mesma. 

Deste modo, deve-se compreender como um processo interativo entre a pessoa e seu meio, 

considerado como uma variação individual em resposta ao risco, sendo que os mesmos fatores 

causadores de estresse podem ser experiências de formas diferentes por pessoas diferentes. O 

suicídio pode ser compreendido como um evento que ocorre em decorrência de uma série de fatores 

acumulados durante a vida do sujeito, não havendo uma única causa para que ocorra, podendo estar 

relacionados desde fatores constitucionais até fatores ambientais, culturais, biológicos e 

psicológicos.  

Compreende-se que, se faz necessário um olhar diferenciado dos profissionais em 

compreender a dinâmica de cada sujeito e de acordo com aspectos parcialmente favoráveis o ser 

humano vai conseguir superar seus problemas ou não. Cada indivíduo tem uma forma especial de 

se adaptar a situações negativas, ou seja, compreende-se que os indivíduos têm formas diferentes 

de agir frente ao ato suicida. Argumenta-se que esse é um tema extremante complexo e não se 

esgota aqui, sendo necessárias muitas pesquisas para melhor exploração e conhecimento das 

configurações do suicídio e suas configurações emocionais. 

No geral, compreende-se que antes de qualquer coisa o indivíduo precisa perder o 

preconceito de procurar ajuda. Quem está doente, às vezes não consegue buscar ajuda. Cabe 

lembrar, avalia-se o suicídio pelo discurso da pessoa, como exemplo: mensagens por celular, 

computadores, e esse comportamento é de despedida.  

No caso do suicídio, existem os planejados e os nãos planejados, é preciso tomar cuidado e 

todos os alarmes devem estar ligados e perguntar pra pessoa: o que está acontecendo?  E procurar 

perceber como a pessoa está se vendo e pensando, se negar o cuidado deve ser necessário às vezes 

até à internação. Destacam-se vários fatores de proteção, como exemplo a família cuidar, a pessoa 

ter objetivo, algo importante, religião entre outros que faz bem pra pessoa. 

Existem dois lados, o com que está faltando é aprimorar o atendimento de saúde mental. 

Precisa se observar, hoje a depressão, é a segunda maior causa de capacitação e incapacitação no 

mundo, além de ser um problema grave de saúde pública e ainda não é vista com seriedade, é uma 

batalha.  

No jovem essas alterações são frequentes (lento para levantar e no final do dia eufórico), 

trocando o dia pela noite.  As redes sociais de um lado ajudam as pessoas e de outro é preciso 

observar a obstinação junto com alterações de humor, podem ser por celular ou por quem está 

apaixonado e esses pensamentos não sai da cabeça.  

Estão, percebe-se que a família não se comunica com jovens, não tem tempo de ouvir, 

conversar com o jovem, ficando noites em claros, bebendo ou usando drogas para ficar de novo 
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ligado. Os casos de suicídios ocorrem mais nos homens, se matam mais que as mulheres e 

procuram menos ajuda. Uma pessoa que tenta o suicídio e não consegue, ela volta a tentar e o risco 

aumenta porque se aperfeiçoa. 

Enfim, importante abortar essa temática sendo, possível, compreender de forma mais ampla 

os dados encontrados evidenciando a doença mental como um problema de saúde pública no Brasil 

e que vem crescendo a cada dia com números alarmantes.  

Por fim, a importância do psicólogo na prevenção e no tratamento como intervenções 

valiosas e indispensáveis.  Recomenda-se para as pesquisas futuras um reolhar em saúde mental e 

especialmente ao sujeito como um ser em desenvolvimento. 
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