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RESUMO 
 
Este trabalho tem como tema o levantamento de dados dos pacientes que 
cometeram a tentativa de auto extermínio e o auto extermínio no município de 
Caçador-SC, tema este, que vem sendo levado a sério cada vez mais devido a seu 
dimensionamento e as proporções que vem tomando nos dias de hoje. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) , mais de 800.000 pessoas morrem por 
suicídio todos os anos, levando ao fato que um suicídio ocorre a cada 40 segundos 
no mundo e a cada 45 minutos no Brasil. Para cada suicídio concretizado existe 
cerca de mais 20 pessoas que cometeram a tentativa de auto extermínio, sendo que 
a maior faixa etária de tentativas de auto extermínio e suicídios consumados é entre 
15 e 35 anos constituindo a terceira causa que mais matou jovens desta faixa etária 
durante o ano de 2012 (OMS, 2017). Em Caçador, está cada vez mais presente no 
dia-a-dia da população e dos órgãos de saúde do município, segundo dados 
levantados através do IML do IGP de Caçador-SC e dos Bombeiros Voluntários de 
Caçador-SC os quais prestam a primeira resposta a estes casos. É possível observar 
o registro aproximadamente uma tentativa de auto extermínio por semana no 
município, chegando há um total de 40 ocorrências de tentativas de auto extermínio 
e 4 suicídios confirmados pelos dos sistemas de urgência e emergência que 
contemplam nosso município, somente durante o ano de 2017.Tendo em vista estes 
dados, percebe-se foco de uma situação onde o paciente vem a tentar tirar sua 
própria vida, a importância da criação de um protocolo de abordagem destes 
pacientes em crise, atendidos pelos Bombeiros Voluntários de Caçador, e pelo IGP- 
Instituto Geral de Pericias, quando o fato é consumado.   Através deste trabalho 
busca-se expor dados para que possa ocorrer uma melhora na abordagem destes 
pacientes, um tratamento mais eficaz e uma redução nos casos de suicídios 
consumados em nosso município, por meio da apresentação destes dados 
levantados e comparados nestas instituições. 

 

Palavras-Chave: Tentativa. Extermínio. Suicídio. 
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ABSTRACT 

This work is the subject of data collection of patients who committed the attempt to 
self-extermination and self-extermination in the municipality of Hunter-SC, this theme, 
which has been taken seriously increasingly due to its sizing and the proportions that 
come Taking these days. According to the World Health Organization (WHO), more 
than 800,000 people die from suicide each year, leading to the fact that a suicide 
occurs every 40 seconds in the world and every 45 minutes in Brazil. For each 
committed suicide there are about 20 more people who committed the attempt at self-
extermination, with the highest age range of self-extermination attempts and 
consummate suicides is between 15 and 35 years constituting the third cause that 
killed young people Of this age group during the year 2012 (who, 2017). In Hunter, it 
is increasingly present in the day-to-day of the population and the health bodies of 
the municipality, according to data raised through the M.E. of the IGP of Hunter-SC 
and the volunteer firefighters of Hunter-SC which provide the first response to these 
cases. It is possible to observe the record about an attempt to self-extermination per 
week in the municipality, arriving there are a total of 40 occurrences of self-
extermination attempts and 4 suicides confirmed by the emergency and emergency 
systems that contemplate Our municipality, only during the year 2017. In view of this 
data, we perceive the focus of a situation where the patient is trying to take his own 
life, the importance of creating a protocol to approach these patients in crisis, assisted 
by the firefighters Hunter volunteers, and the IGP-General Institute of Skill, when the 
fact is consummated.   Through this work we seek to expose data so that an 
improvement in the approach of these patients can occur, a more effective treatment 
and a reduction in the cases of consummate suicides in our municipality, through the 
presentation of this data raised and Compared to these institutions. 

  

Keywords: Attempt. Extermination. Suicide 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Em meio as diversas maneira do morrer, o suicídio em geral é a que causa 

maior comoção por se tratar de um ato resultante de uma decisão. Em virtude disso, 

a pergunta que mais é relevante nessa pesquisa é: “por quê ?” O enredamento de 

fatores que estão envolvidos na resposta a essa questão compreende o interesse 

por este trabalho. 

Conforme Botega (2007), o suicídio concebe um problema de saúde pública. 

Em termos globais, a mortalidade por suicídio aumentou de forma vertiginosa. Os 

maiores coeficientes de suicídio mudaram da faixa mais anciã da população para as 

faixas mais jovens. De um modo geral, na maioria dos países, o suicídio situa-se 

entre as 10 causas mais frequentes de morte e entre as duas ou três mais frequentes 

em adolescentes e adultos jovens. Para cada óbito por suicídio, há no mínimo cinco 

ou seis pessoas próximas ao falecido cujas vidas são profundamente afetadas 

emocional, social e economicamente. 

Em virtude a este fato, o suicídio vem sendo levado a sério cada vez mais 

devido a seu dimensionamento e as proporções que vem tomando nos dias de hoje, 

segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 800.000 pessoas morrem 

por ato suicída todos os anos levando ao fato que: um suicídio ocorre a cada 40 

segundos no mundo, e a cada 45 minutos no Brasil,  e para cada suicídio 

concretizado existe cerca de mais 20 pessoas que tentaram suicídio, sendo que a 

maior faixa etária de tentativas de auto extermínio e suicídios consumados é entre 

15 e 35 anos sendo a terceira causa que mais matou jovens desta faixa etária 

durante o ano de 2012 (OMS, 2017).  

No que diz respeito a problemática, a falta de conhecimento acerca do suicida 

leva a um elevado grau de dificuldade em como reconhecer o comportamento e 

abordar o mesmo durante a tentativas de auto extermínio.  Um atendimento eficaz 

necessita de uma abordagem correta. Devido ao grande aumento de casos de 

tentativas de auto extermínio e auto extermínio realmente concretizados, e 

observando a inexistência de um protocolo eficaz para o atendimento destes casos 
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pelos profissionais da saúde. A partir deste ponto questiona-se: até que ponto o 

conhecimento juntamente com a compreensão comportamental do indivíduo propício 

a cometer o ato de se dar a morte pode ser capaz de gerar ações preventivas? Tendo 

em vista que hoje o suicídio se tornou um grande problema dentro da saúde não 

somente pública mas também privada, visando estes fatos percebe-se a 

necessidade de falar sobre o tema e se aprimorar sobre o assunto, focando no 

levantamento de dados a formação de um perfil dos pacientes que vem a sofrer estas 

intercorrências. Então igualmente indaga-se qual a viabilidade de se implantar um 

protocolo que facilite a abordagem deste paciente durante a tentativa de auto 

extermínio obtendo-se uma resposta padronizada, mais ágil e eficiente conseguindo 

reduzir os casos de suicídios realmente concretizados em nosso município?  

Como hipótese, supõe-se que a o reconhecimento destes pacientes em 

potencial, e a implantação de protocolos padronizados juntamente com a 

implementação das Redes de Atenção à Saúde possam vir a gerar se realizados 

corretamente um fortalecimento na eficácia da abordagem dos respectivos 

profissionais, ocasionando uma significativa melhora nos resultados das abordagens 

do paciente em crise. 

A presente pesquisa justifica-se, pelo fato  que a maioria dos pacientes que 

realmente vem  a cometer suicídio, já teriam tentado outras vezes ou dado indícios 

que cometeriam, devido a uma série de problemas que englobam desde saúde 

pública, relacionamento interpessoal com a família e as demais pessoas do dia-a-

dia,  falta de preparo para encarar alguns desafios impostos em sua vida, bem como 

diante do recebimento de notícias inesperadas, percas na família,  termino de um 

relacionamento, entre outros. 

Sendo assim, este trabalho propôs referenciar o auto extermínio e a tentativa 

de auto extermínio confrontando com os dados coletados a respeito de ocorrências 

no município de Caçador–SC no ano de 2017. O presente estudo tem como objetivo 

geral compreender, reconhecer o comportamento do indivíduo em potencial de auto 

extermínio e tentativa de auto extermínio através de pesquisa bibliográfica 

comparativa, bem como realizar uma pesquisa dos acontecimentos ocorridos em 
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caçador-SC no ano de 2017. Possui como objetivos específicos relatar os índices de 

ocorrências a nível municipal, buscar instigar o interesse acerca da relevância de se 

investigar as mortes por suicídio, descrever o ato da morte, suas fases, passos, 

fatores, tipos, comportamentos, entre outros, demonstrar os dados levantados no 

município de Caçador-SC, bem como propor a implantação ou a implementação de 

um protocolo de abordagem do indivíduo em crise. 

Uma taxa de suicídio é mais que um índice de incidência de 
atos de autodestruição. É um fato social em si mesmo; 
consequência de um conjunto complexo de eventos que 
envolvem numerosos atores sociais: parentes, amigos, 
médicos, polícia, magistrados, encarregados de investigar 
casos de morte suspeita, etc. (GIDDENS, 1981, p. 87). 

 Uma das metas do Ministério da Saúde é reduzir a mortalidade por suicídio 

em 10% até 2020. O índice foi acordado no Plano de Ação em Saúde Mental, lançado 

em 2013, pela Organização Mundial de Saúde - OMS, o qual o Brasil é signatário.  

Através deste trabalho busca-se uma melhora na abordagem destes 

pacientes, um tratamento mais eficaz e uma redução nos casos de suicídios 

consumados em nosso município, por meio da apresentação de dados levantados 

no IML do IGP de Caçador-SC e nos Bombeiros Voluntários de Caçador-SC, por 

meio de gráficos comparativos e comparando com os dados apresentados pela 

Organização Mundial de Saúde - OMS chegando a uma análise concreta dos fatos, 

onde verificou-se  defasagem no âmbito de saúde no município de Caçador-SC 

devido ao aumento de casos e as proporções apresentadas sobre o tema abordado. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 
 

 Para melhor compreender o auto extermínio, tema proposto por este trabalho 

primeiramente podemos traduzir a palavra suicídio, a qual se refere como morte de 

si mesmo. Esse significado contenta em um primeiro momento. Mas, quando se leva 

em consideração algumas maneiras e alguns mecanismos como as pessoas podem 
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realizar o ato de se dar a morte ou pelo menos contribuir para isso, intuímos que se 

trata de algo bem mais amplo, no qual inclui-se ações e condutas as quais não se 

faz ideia que de alguma maneira se trate de morte de si mesmo. 

  

 

2.1 Conceituação de Saúde  

 Apesar do interesse em promover saúde vir crescendo, somente nas últimas 

décadas que estudos recentes vêm influenciando as práticas e políticas de saúde, 

hoje em dia vem se buscando uma humanização deste conceito com avanços 

científicos e tecnológicos que permitem prolongar a vida das pessoas que por algum 

motivo encontram-se em estado crítico (CARVALHO, 2001). 

 Segundo Sciliar (2007) observa que “o conceito de saúde reflete a conjuntura 

social, econômica, política e cultural”. Entretanto o conceito de saúde não é o mesmo 

para todas as pessoas. “Dependerá da época, do lugar, da classe social. Estará 

sujeito de valores individuais, dependerá de concepções científicas, religiosas, 

filosóficas, juntamente com o contesto em que o as pessoas são criadas e 

desenvolvidas”  

“A Constituição Federal de 1988 define o conceito de saúde, incorporando 

novas dimensões. Para se ter saúde, é preciso ter acesso a um conjunto de fatores, 

como alimentação, moradia, emprego, lazer, educação etc.” (BRASIL, 2011)  

Segundo Costa e Menezes (2011) a saúde foi definida em 1978 pela 

Organização das Nações Unidas como “um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social, e não apenas ausência de doenças ou enfermidades. ”  

Inácio (2011, 2011, pg.20) ainda salienta que: Assumindo o 

conceito da OMS, nenhum ser humano será totalmente 

saudável ou totalmente doente. Ao longo de sua existência, 

viverá condições de saúde/doença, de acordo com suas 

potencialidades, suas condições de vida e sua interação com 

elas. (INÁCIO, 2011)         
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Segundo Carvalho e Santos (2011) na Constituição e Lei Orgânica da Saúde 

(LOS), a saúde ficou definida como um direito subjetivo, garantindo mediante a 

execução de políticas econômicas, sociais e científico-tecnológicas, destinadas a 

reduzir o risco de doenças e outros agravos que interferem no bem-estar físico, 

mental e social da população. 

2.2 Morte 
 

 O que é a morte? Não conseguimos conhecer exatamente o que é, porque 

por ela não passamos, não a experiênciamos, enfim não morremos; e uma vez 

fenecidos, impassível dize-la. Quem sabe seja por sua inaplicabilidade, que pouco 

se articule dela." (FREUD, 1914)   

  Seguindo esta linha de pensamento Sigmund Freud ainda descreve 

que a morte, é muito pouco o que se fala, ou quando é citada apelasse a eufemismos; 

no domínio hospitalar o paciente não morre: "expira", "se perde na mesa", "vai a 

óbito", ou, se o paciente está agonizando, é rotineiramente chamado de "Síndrome 

de JEC" (Jesus está chamando). Os soldados mortos nas guerras são 

"desaparecidos", "dão baixa", "tombam no campo de batalha". Já no ambiente 

policial, o morto é referido como "presunto", "liquidado". Assim, se busca disfarçar o 

fenômeno, coisificando a pessoa, restringindo a morte a um nada. Freud, em "Nossa 

atitude para com a Morte", escreve que "o homem primitivo igualmente negava a 

morte e a reduzia a nada", entretanto era uma coisa conflitante, pois por um lado a 

enfrentava com seriedade, dor e pesar quando se tratava dos seus entes estimados, 

mas tinha a significado de "aniquilamento" aqueles a quem abominava." . Até 

algumas décadas atrás, a morte ainda era um pouco reverenciada: velório, luto, entre 

outro. Com o avançar da sociedade capitalista, a qual ordena produção, progresso, 

a morte foi se tornando vergonhosa e artefato de interdição. Todavia, hoje a 

obscenidade não reside mais nas menções as coisas referentes ao início da vida, 

mas sim aos fatos relacionados com o seu fim. Atualmente tudo que se refere ao 

sexo é levado ao conhecimento das crianças, enquanto que a morte é ocultada, não 

se faz referência e nem se exibe o corpo inerte daquele que morreu, análogo ao que 

incidia quanto aos nascimentos: "a cegonha traz o bebe (DAPIEVE, 2007). 
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 Imediatamente após o nascimento encontramo-nos susceptíveis ao processo 

de morte. O nascer e o morrer fazem parte e atuam na natureza dos seres humanos. 

Com o passar do tempo, observa-se que nenhum ser vivo é imortal, a única certeza 

que temos na vida e diante da mesma é a morte. São várias as demarcações para a 

morte, mas confrontando os referenciais teóricos existentes evidencia-se que todos 

se assemelham, caracterizando-a pela parada das funções vitais e a separação do 

corpo e da alma (BERNIERI; HIRDES, 2007) 

 A morte é um evento biológico que encerra uma vida. Nenhum outro evento 

vital é capaz de suscitar nos seres humanos mais pensamentos dirigidos pela 

emoção e reações emocionais que ela, seja no indivíduo que está morrendo, seja 

naqueles à sua volta (LUNARDI et al. 2010 )   

 A relevância clássica de morte biológica definida como o instante do findar 

dos batimentos cardíacos tornou-se obsoleto. Atualmente, ela é vista como um 

processo, como um acontecimento progressivo e não mais como um momento, ou 

evento. Tendo em vista também que o conceito de morte varia entre as religiões 

assim como o julgamento de luto, de auto extermínio também modifica-se de acordo 

com a crença de cada religião. (HORTA, 1999)  

 

3 HISTÓRIA DO SUICÍDIO 
 

 A história do suicídio é tão remota como o próprio mundo. Não há como 

minutar muito sabre este assunto, pois pouco foi registrado sobre o mesmo e apenas 

alguns aspectos podem ser focalizados (LOPES, 2008).  

 No Antigo Testamento cita-se apenas alguns casos de suicídio, destes, os 

mais notórios se suprimiram para esquivar-se à tortura ou extermínio em mãos do 

inimigo. Em múltiplos lugares a existência era desprezada e a morte aclamada, 

assim surgiram doutrinas filosóficas contra a vida em todo o mundo civilizado 

(LOPES,2008). 

Segundo Cassorla (2005) na Grécia e Roma antigas a atitude com relação ao 

suicídio alterava da tolerância a reprovação ou a admiração. Alguns filósofos viam 
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no auto extermínio a maneira ideal do sujeito desatar-se do sofrimento. Outros, como 

Platão, rejeitavam a ideia da morte tal qual o cristianismo o fez.   

 Na época do Renascimento houveram discursos para justificar ou defender o 

suicídio. A escola literária de Shakespeare e a escola filosófica de Schopenhauer 

propagavam a desesperança, o niilismo espiritual, a morte (LOPES, 2008). Nas 

sociedades modernas, a atitude perante o suicídio continuou ambivalente e dividida, 

como na Antiguidade. Houve filósofos e escritores que sustentaram o direito do 

homem de dispor de sua própria vida, enquanto outros se colocararn em posição 

oposta (LOPES, 2008). Depois da Revolução Francesa, a legislação anti-suicida foi 

sendo aos poucos revogada na Europa; o ultimo pais a fazê-lo foi a Gra-Bretanha, 

somente em 1961. Essa mudança não teve, porém, influencia no índice de suicídios 

(LOPES, 2008).  

  
 

3.1. Definições de Suicido 
 

 Edwin Schneidman definiu o suicídio como " O ato consciente de aniquilação 

auto induzida, melhor entendido como uma enfermidade multidimensional em um 

indivíduo carente que define uma questão para a qual o ato é percebido como a 

melhor solução. (KAPLAN; SADOCK, 1993) 

 O homem é singular, sendo o único ser vivente que, tendo claro julgamento 

da morte e vontade para vencer qualquer instinto, pode retirar a própria vida, ao dar-

se conta que, do balanço entre a alegria e a dor, a dor é que domina" (TEIXEIRA, 

1947) 

  A definição de Durkheim é tida como a melhor: chama de suicídio a todo caso 

de morte que resulta, direta ou indiretamente, de um ato, positivo ou negativo, 

cumprido pela vítima que sabia dever produzir esse resultado. (TEIXEIRA, 1947). 

  Para Teixeira (1947), o suicídio o único ato destrutivo no qual o autor e a 

vítima são uma mesma pessoa. Como autor, pode ser visto como doente mental 

(portanto, não responsável ou culpável); como vítima, ele precisa ser defendido de 

si mesma. O grande problema é a questão da prevenção.  

 Segundo Pareta et al. (1976) o suicídio não é uma ação ocasional ou sem 

finalidade. É considerado como um ato que representa a saída de um problema ou 



19 

crise que está causando algum tipo de sofrimento de grande intensidade. O suicídio 

está associado a conflitos ambivalentes, necessidades sentidas e frustradas, luta 

pela sobrevivência e o estresse insuportável, além de sentimentos de desesperança 

e desamparo. A pessoa sente-se sem opções e tenta fugir, emitindo sempre sinais 

de angustia.  

 

3.2.  Fatores sociodemográficos nos atos autodestrutivos 
 
  Segundo Cassorla (2005) é difícil compreender globalmente os atos 

autodestrutivos. São dezenas ou centenas de variáveis que se interpenetram e 

interferem umas nas outras, e, em cada indivíduo, de maneiras diferentes. Não 

podemos, portanto, explicar os atos a partir de variáveis isoladas: ninguém se mata 

só porque brigou com o marido ou a esposa, ou perdeu o emprego. Esses fatos 

contribuem, mas são o elo final de uma longa rede de fenômenos, e tem importância 

limitada. Estudos estatísticos entre atos suicidas e variáveis sociais e demográficas 

são comuns dentro da sociologia e da psicologia social, e além de serem curiosos 

nos sugerem pistas importantes (CASSORLA, 2005).  Mas, não devem ser muito 

valorizados, pois a rede causal é sempre bem mais complexa. 

 Quanto ao nível socioeconômico, os trabalhos são contravertidos. Há quem 

acredite que a pobreza protege contra o suicídio, há quem pense o inverso. Em 

épocas de depressão econômica, tende aumentar o número de suicídios entre 

adultos, suicídios intencionais e subisntencionais, Ultimamente devido à recessão 

econômica encontra-se nas classes humildes, a desestruturação familiar 

(CASSORLA, 2005) o homem subempregado ou desempregado, não consegue 

sustentar a família, deprime-se, às vezes se torna alcóolatra, abandona o lar, 

tornando-se mais vulnerável a doenças e acidentes outras vezes tenta o suicídio. A 

desagregação familiar na infância predispõe a maior a maior incidência de problemas 

emocionais na criança e no futuro adulto. Muitos suicidas provêm de lares 

desagregados (CASSORLA, 2005).    

 
- Gênero  
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 Na maioria dos países, mais indivíduos do sexo masculino cometem suicídio, 

a razão masculino/feminino, no entanto, varia de país para país. A China é o único 

país no qual os suicídios de mulheres ultrapassam os suicídios dos homens, nas 

áreas rurais, e as taxas são aproximadamente iguais nas áreas urbanas (OMS, 

2000). 

 
- Idade 
 
Os mais idosos (mais que 65 anos) e os mais novos (15-30 anos) são grupos 

etários de risco aumentado para suicídio. Dados recentes sugeriram um aumento 

nas taxas de suicídio em homens de meia-idade (OMS, 2000). 

 
- Estado Marital 
 
Pessoas solteiras, viúvas ou divorciadas estão em maior risco para suicídio. O 

casamento parece ser protetor para o sexo masculino em termos de risco de suicídio, 

mas não tão significativamente para as mulheres. Separação e morar sozinho 

aumentam o risco de suicídio (OMS, 2000). 

 
- Ocupação 
 
Alguns grupos ocupacionais, como veterinários, farmacêuticos, dentistas, médicos 

e fazendeiros têm uma taxa mais alta de suicídio. Não existem explicações óbvias 

para este achado, embora o acesso a meios letais, pressões no trabalho, isolamento 

social e dificuldades financeiras, possam ser razões (OMS, 2000). 

 
- Desemprego 
 
 Existem forte associação entre as taxas de desemprego e as taxas de suicídio, 

mas a natureza destas associações é complexa. Os efeitos do desemprego 

provavelmente são mediados por fatores como pobreza, diminuição do nível social, 

dificuldades domésticas e desesperança. Por outro lado, pessoas com transtornos 

mentais têm mais risco de serem desempregadas do que pessoas com boa saúde 

mental. Em qualquer caso, deve-se considerar a diferença dos riscos da perda 

recente do emprego e do desemprego crônico – o maior risco é associado com a 

primeira. (OMS, 2000). 
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- Residência Urbana / rural 
 
 Em alguns países os suicídios são mais frequentes em áreas urbanas, 

enquanto em outros eles ocorrem mais frequentemente em áreas rurais. (OMS, 

2000). 

 
- Migração 
 
A migração – com seus problemas decorrentes como pobreza, habitações precárias, 

perda de suporte social e expectativas não preenchidas – aumenta o risco de 

suicídio. (OMS, 2000). 

 
- Outros 
 

 Alguns fatores sociais, como a fácil disponibilidade de meios para cometer o 

suicídio, e eventos de vida estressantes, podem ter um papel significativo no 

aumento do risco de suicídio. (OMS, 2000). 

 
- Fatores de vulnerabilidade 
 
 Observa que o estilo cognitivo é um dos fatores mais relevantes para o 

comportamento suicida, por ser caracterizado pela rigidez. Yufit (1991) cita que, 

entretanto, o risco de auto extermínio efetivo estaria relacionado com a presença de 

sentimentos como desesperança e desamparo. Já para Reinecke (1999), numa 

compreensão cognitiva comportamental, a tendência ao suicídio é vista como 

resultante de pensamentos distorcidos ou desadaptativos.  

 Entre tanto Jamison (2002) considera que os depressivos apresentam 

dificuldades de perceber o futuro com esperança, ou seja, trazem consigo a 

negatividade acerca do futuro por um lado e por outro, são mais propensos a 

recordar experiências negativas, enquanto o presente é percebido como doloroso. 

Esta autora faz a seguinte descrição do paciente suicida: “Seu pensamento é mais 

contraído e rígido, suas opções percebidas estreitam-se perigosamente, e a morte 

parece ser a única alternativa. Vez por outra, a morte é vista não só como a única 

alternativa, mas também como altamente sedutora e romântica”.  
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 Para Konick e Gutierrez (2005) apresenta um modelo da ideação de 

autoextermínio combinando três fatores de risco: eventos negativos na vida, 

desesperança e depressão. Assim, os autores partem do princípio de que os eventos 

negativos da vida contribuem para uma avaliação distorcida do self e dos eventos 

futuros, o que, por sua vez, provocaria desesperança, depressão e ideação suicida.  

 A pesquisa de Borges e Werlang (2006) indicou que a desesperança e a 

depressão estão associadas à ideação suicida.  Para Konick e Gutierrez (2005) 

apresenta um modelo da ideação de autoextermínio combinando três fatores de 

risco: eventos negativos na vida, desesperança e depressão. Assim, os autores 

partem do princípio de que os eventos negativos da vida contribuem para uma 

avaliação distorcida do self e dos eventos futuros, o que, por sua vez, provocaria 

desesperança, depressão e ideação suicida.  

 Stone (1999), por sua vez, sugere algumas razões pelas quais as pessoas se 

suicidam, estas podem mudar em função da época ou circunstâncias históricas: 

Suicídio altruísta/heróico. Por motivos religiosos ou ideológicos as pessoas podem 

optar pela morte voluntária; Suicídio filosófico. Em algumas circunstâncias, certos 

filósofos (estoicos e existencialistas) argumentam a favor do suicídio. Escapar de 

uma situação inevitável. Algumas pessoas cometem ou tentam o suicídio para fugir 

de alguma perseguição, uma doença terminal ou uma situação de miséria; Suicídio 

religioso. Ao longo da história, observa-se que o martírio voluntário foi incentivado e, 

nos dias atuais, o homem-bomba morre voluntariamente; Excesso de álcool e outras 

drogas. 

  Stone (1999) concebe que não há uma relação causal entre suicídio e álcool, 

mas sim uma relação indireta, pois o alcoolismo pode levar ao isolamento social ou 

pode ser também um subterfúgio da depressão. O álcool pode potencializar o efeito 

de outras drogas utilizadas para a tentativa do suicídio ou pode liberar ações 

impulsivas em direção à morte;  

- Suicídio romântico. Ocasionalmente pode ser encontrado em casais que 

conviveram por muitos anos e que, após a morte de um dos conjugues, o 

sobrevivente resolve dar cabo da própria vida; 

-  Suicídio de aniversário. Utiliza-se do mesmo método ou data que um ente querido 

cometeu suicídio;  
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- Suicídio por contágio. Um suicídio pode ser o gatilho de outros suicídios, 

provocando um efeito em cadeia.  

 Geralmente, quando os meios de comunicação noticiam um suicídio, outros 

podem ocorrer, sobretudo naqueles indivíduos mais vulneráveis;  

- Tentativa de manipular outras pessoas. Aqueles que tentam manipular os 

sentimentos de outras pessoas, podem tentar o suicídio como uma forma de chamar 

atenção. Embora não desejem realmente morrer, em certas circunstâncias, estas 

tentativas acabam por se efetivar; Procurar ajuda ou enviar um sinal de aflição. O 

comportamento suicida tenta passar uma mensagem como, por exemplo, um pedido 

de ajuda; Pensamento mágico. Está associado ao sentimento de poder e controle.  

Aprovação cultural. Em algumas culturas, o suicídio é um sinal de honra, me pode 

ser desejável socialmente; Falta de opções diante de uma situação miserável. 

Quando há uma atribuição externa da causa da infelicidade há um aumento na 

criminalidade, por sua vez, quando a atribuição da infelicidade é interna, há um alto 

índice nas taxas de suicídio (HENRY; SHORTY, 1954). 

  Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde 

(OMS) alertaram para este grave problema de saúde pública responsável por uma 

morte a cada 40 segundos no mundo. Segundo a organização, poucos países 

incluíram a prevenção ao suicídio entre suas prioridades de saúde e só 28 relatam 

possuir uma estratégia nacional para isso (NAÇÕES UNIDAS, 2017).  

No Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio (10 de setembro), a Organização 

Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou para este 

grave problema de saúde pública responsável por uma morte a cada 40 segundos 

no mundo (NAÇÕES UNIDAS, 2017). 

Segundo dados de 2012 da agência da ONU, mais de 800 mil pessoas 

morrem por suicídio todos os anos no mundo, sendo a segunda principal causa de 

morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. Setenta e cincos por cento dos 

suicídios ocorrem em países de baixa e média renda (NAÇÕES UNIDAS, 2017). 

A ingestão de pesticida, enforcamento e armas de fogo estão entre os 

métodos mais comuns de suicídio em nível global (NAÇÕES UNIDAS, 2017). As 
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taxas de suicídio também são elevadas em grupos vulneráveis que sofrem 

discriminação, como refugiados e migrantes; indígenas; lésbicas, gays, bissexuais, 

transgêneros e intersexuais (LGBTI); e pessoas privadas de liberdade. De longe, o 

fator de risco mais relevante para o suicídio é a tentativa anterior, disse a 

organização (NAÇÕES UNIDAS, 2017). 

Entre as medidas está a redução de acesso aos meios utilizados; a introdução 

de políticas para reduzir o uso nocivo do álcool; identificação precoce, tratamento e 

cuidados de pessoas com transtornos mentais ou por uso de substâncias, dores 

crônicas e estresse emocional agudo; entre outras (NAÇÕES UNIDAS, 2017). 

O estigma, particularmente em torno de transtornos mentais e suicídio, faz 

com que muitas pessoas que estão pensando em tirar suas próprias vidas ou que já 

tentaram suicídio não procurem ajuda e, por isso, não recebam o auxílio que 

necessitam, disse a OPAS/OMS (NAÇÕES UNIDAS, 2017). 

Até o momento, apenas alguns países incluíram a prevenção ao suicídio entre 

suas prioridades de saúde e só 28 países relatam possuir uma estratégia nacional 

para isso. Sensibilizar a comunidade e quebrar o tabu são ações importantes aos 

países para alcançar progressos na prevenção do suicídio, disse a organização 

(NAÇÕES UNIDAS, 2017). 

Já Cerca de 11 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no Brasil. De 

acordo com o primeiro boletim epidemiológico sobre suicídio, divulgado ontem (22) 

pelo Ministério da Saúde, entre 2011 e 2016, 62.804 pessoas tiraram suas próprias 

vidas no país, 79% delas são homens e 21% são mulheres. A divulgação faz parte 

das ações do Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio (PORTAL 

MS, 2017).  

A taxa de mortalidade por suicídio entre os homens foi quatro vezes maior que 

a das mulheres, entre 2011 e 2015. São 8,7 suicídios de homens e 2,4 de mulheres 

por 100 mil habitantes (PORTAL MS, 2017).  
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No Brasil, os idosos, de 70 anos ou mais, apresentaram as maiores taxas, 

com 8,9 suicídios para cada 100 mil habitantes, mas, segundo Fátima, em números 

absolutos, a população idosa vem aumentando. Além disso, eles sofrem mais com 

doenças crônicas, depressão e abandono familiar. Ela explica que esse índice alto 

de suicídio entre idosos é observado no mundo todo (PORTAL ARQUIVOS, 2017).  

Os dados apontam que 62% dos suicídios foram causados por enforcamento. 

Entre os outros meios utilizados estão intoxicação e arma de fogo. Fátima conta que 

nos Estados Unidos são registrados mais suicídios por armas de fogo porque o 

acesso é mais facilitado (PORTAL ARQUIVOS, 2017).  

A proporção de óbitos por suicídio também foi maior entre as pessoas que 

não têm um relacionamento conjugal, 60,4% são solteiras, viúvas ou divorciadas e 

31,5% estão casadas ou em união estável, explicando que existe uma associação 

das tentativas de auto extermínio das mulheres com a violência (PORTAL 

ARQUIVOS, 2017).  

Entre 2011 e 2015, a taxa de mortalidade por suicídio no Brasil foi maior entre 

a população indígena, sendo que 44,8% dos suicídios indígenas ocorreram na faixa 

etária de 10 a 19 anos. A cada 100 mil habitantes são registrados 15,2 mortes entre 

indígenas; 5,9 entre brancos; 4,7 entre negros; e 2,4 morte entre os amarelos 

(PORTAL ARQUIVOS, 2017).  

Existe um número alto de indígenas em sofrimento por uso álcool, disputas 

territoriais e conflitos com a família e com a população não indígena. Entre os jovens, 

então, há falta de perspectivas de vida. Entretanto, o problema do suicídio entre os 

indígenas não está distribuído por todo o território, sendo mais frequente entre os 

Guarani Kaiowá, Carajás e Ticunas (PORTAL ARQUIVOS, 2017).  

No Sudeste, são registrados 38% dos suicídios, mas a região representa 42% 

da população. Assim, o risco é menor no Sudeste do que Sul, onde há um 

aglomerado importante, que pode estar associado à cultura dessa área – observou 

Fátima Marinho, diretora do departamento de Doenças e Agravos Não 

Transmissíveis do ministério (DIVE-SC. 2017).  
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 Entre 2011 e 2015, as maiores taxas de óbito por suicídio foram registradas 

nos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Mato Grosso do Sul que 

apresentaram, respectivamente, 10,3, 8,8 e 8,5 óbitos por 100 mil habitantes (DIVE-

SC. 2017).  

Segundo dados divulgados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive-

SC), em 2016, 2.990 catarinenses tentaram o suicídio e 603 foram a óbito. Em 2015, 

foram registradas 2.909 tentativas de auto extermínio e 598 óbitos (DIVE-SC. 2017).  

Um dos alertas do boletim é a alta taxa de suicídio entre idosos com mais de 

70 anos. Nessa faixa etária, foram registradas média de 8,9 mortes por 100 mil nos 

últimos seis anos no país. A média nacional é 5,5 por 100 mil. Também chamam 

atenção o alto índice entre jovens, principalmente homens, e indígenas. O 

diagnóstico inédito vai orientar a expansão e qualificação da assistência em saúde 

mental no país (DIVE-SC. 2017).  

Já no estado de Santa Catarina a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) 

da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou os dados referentes aos casos de 

tentativas de auto extermínio e de óbitos por violência autoprovocada notificados em 

Santa Catarina. No ano passado, 2.990 pessoas tentaram o suicídio e 603 foram, a 

óbito. Em 2015, foram registradas 2.909 tentativas de auto extermínio e 598 mortes 

(BAHLS; BOTEGA, 2007). 

Segundo a faixa etária, o maior número de casos, de ambos os sexos, esteve 

entre pessoas de 20 a 29 anos (757), seguido pelos grupos de 30 a 39 anos (709) e 

o de 40 a 49 anos (511), conforme dados do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (Sinan) do MS (BAHLS; BOTEGA, 2007). Já em relação aos óbitos por 

violência autoprovocada, o público masculino é maioria: das 633 mortes registradas 

em 2016, 488 eram de homens e 145 de mulheres. A faixa etária também difere 

nesses casos. O Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) aponta que a maior 

parte das pessoas que cometeram suicídio tinha entre 50 e 59 anos (145), seguidas 

pelo grupo com idade entre 40 a 49 anos (131) e os de 30 a 39 anos (115). (BAHLS; 

BOTEGA, 2007). 
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 Seguindo esta mesma trajetória o  suicídio em Caçador está cada vez mais 

presente no dia-a-dia da população e dos órgãos de saúde do município, segundo 

dados levantados através de instituições que prestam a primeira resposta a estes 

casos, e possível observar que chega a ser registrado aproximadamente uma 

tentativa de auto extermínio por semana em nosso município, chegando em um total 

de 40 ocorrências confirmadas de tentativas de auto extermínio e 4 suicídios 

confirmados por um dos sistemas de urgência e emergência que contemplam nosso 

município somente durante o ano de 2017, dados que se confrontados com outros 

setores se tornam pequenos tendo em vista que outra instituição em nosso município 

teve aproximadamente 14,1% de seus atendimentos chegando em um total de 14 

suicídios realmente concretizados e laudadas 

 

4. O Auto Extermínio 

 Segundo a Organização mundial da saúde (OMS, 2017) o Auto Extermínio 

pode ser definido como um ato deliberado executado pelo próprio indivíduo, cuja 

intenção seja a morte, de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, 

usando um meio que ele acredita ser letal. Também fazem parte do que 

habitualmente titulamos de comportamento suicida, os pensamentos, os planos e a 

tentativa do auto extermínio.  

Uma pequena extensão do comportamento suicida chega ao nosso 

conhecimento. Por exemplo, que 17% das pessoas no Brasil refletiram, em algum 

momento, em tirar a própria vida (OMS, 2017).  

O Auto Extermínio é um elemento presente ao longo de toda a história da 

humanidade, em todas as culturas. É uma conduta com determinantes multifatoriais 

e resultado de uma complexa interação de fatores psicológicos e biológicos, inclusive 

genéticos, culturais e socioambientais (OMS, 2017).  

Dessa forma a (OMS, 2017) deve ser considerado como o desfecho de uma 

série de fatores que se acumulam na história do indivíduo, não podendo ser 
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considerado de forma causal e simplista apenas a determinados acontecimentos 

pontuais da vida do sujeito. É a consequência final de um processo.  

 

4.1 Os passos do Auto Extermínio  

Segundo a organização mundial da saúde (OMS, 2017) o Auto Extermínio é 

avaliado em três graus de risco sendo eles Leve, Médio, Alto, onde o paciente 

começa com o fato que '' Tudo está dando errado'' posteriormente ele passa ao 

passo onde pensa em ''Sumir/Desaparecer'' levando a um grau mais acentuado onde 

ele passa a desejar , querer estar morto, vindo a evoluir ao quadro de idealização do 

seu suicídio, onde passa a planejar e pensar num plano de como tirar sua própria 

vida, e ao fim desse ''planejamento'' o paciente vem a desenvolver o plano, 

cometendo a tentativa onde muitas vezes vem a obter êxito. 

De acordo com a OMS (2000), o comportamento suicida está muitas vezes 

relacionado a um transtorno mental. Diz-se que alguns transtornos mentais estão 

mais associados ao ato do que outros, como é o caso dos de humor, esquizofrenia, 

abusos de substância: transtorno de personalidade especificamente antissocial e 

borderline e alcoolismo e transtorno mental orgânico. Os diagnósticos mais 

comumente relacionados ao suicídio são os de transtornos de humor.  

Pode-se observar que transtornos mentais são facilitadores e mesmo fortes 

indicadores de que um comportamento de auto extermino pode colaborar  com o ato 

tendo em vista que pode servir como um motivo desencadeador para a consumação 

do ato,  o que costuma causar sofrimento na vida dos familiares e amigos que muitas 

vezes acompanham os casos e até mesmo o diagnóstico de seus entes e se veem 

sem uma saída, sem um modo de auxiliar, muitas vezes acompanhando o desfecho 

da história ficando de ‘mãos atadas’ sem uma saída para a situação. 

Segundo MallaDentro do transtorno de humor, a depressão maior e 

transtorno bipolar aparecem com mais frequência. Segundo o Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais IV (DSM-Lv, 2000), 

mais de 15% de pessoas com depressão maior cometem suicídio. 

Enquanto no transtorno bipolar, além de 10-15% também morrerem 

por suicídio, as tentativas a ideação suicida aparecem com mais 
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frequência nos episódios depressivos e de mania (MALLAUER; 

MALISKA, 2012, p. 52). 

 

Argumenta-se ainda que existem algumas especialidades que envolvem o estado 

mental do indivíduo que exerceria o ato suicida, tais como impulsividade, 

ambivalência, rigidez juntamente com o uso de algumas drogas ansiolíticas que 

deixam o paciente muitas vezes mais ativo, promovendo assim para que exista uma 

certa impulsividade para alcançar seu plano arquitetado. Tais atributos podem ser 

demonstradas através da fala, podendo também estar relacionadas ao modo de falar 

e práticas do próprio indivíduo, muitas vezes podendo se confundido com sendo sinal 

de um transtorno mental (apud,Ariane;Valdirene;Sâmia).  

.  

 Em relação à faixa etária de mortes ocorridas pelo ato de auto extermínio, 

afirma-se que os homens cometem mais o auto extermínio que as mulheres. No 

Brasil, as taxas mais altas de auto extermínio ocorrem em jovens de 15 a 35 anos e 

em idosos acima de 75 anos (MALLAUER; MALISKA, 2012).  

 Mallauer e Maliska (2012) afirmam ainda que para um comportamento suicida 

se tornar fatal, não se necessita somente de fatores psicológicos. Os fatores 

sociodemográficos e ambientais são fatores de suma importância para considerar a 

possibilidade do auto extermínio. Assim, tudo que estiver presente em geral em um 

contexto de vida do indivíduo pode conduzi-lo ao ato. Problemas relacionados ao 

trabalho ou mesmo o próprio desemprego são alguns exemplos de fatores que 

podem desencadear um comportamento suicida nesse indivíduo. 

 

 Por outro lado, Mallauer e Maliska (2012) afirmam ainda que uma das 

principais categorias do fator ambiental está relacionada a estressores da vida. Os 

estressores da vida, de modo geral, referem-se a problemas interpessoais, rejeição, 

perdas, mudanças, problemas financeiros e/ou se sentir extremamente 

envergonhado ou ameaçado diante de alguma situação, situações as quais os 

indivíduos se veem sem saída, sem um meio de resolver a situação, muitas vezes 

em um situação de impotência, onde ele sempre sabia como resolver tudo, todos 

dependiam dele, e agora ele se vê sem ‘chão’. 
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Diante desta discussão, constata-se que para a ocorrência do ato de 

extermínio, todo o contexto social no qual o indivíduo se encontra pode e deve ser 

considerado, pois pode ser de grande influência. Muitas vezes, os indivíduos não 

estão preparados para as adversidades “impostas” pela vida, e estas podem atuar 

como fortes contribuintes para a realização do ato quando não há um mínimo de 

equilíbrio de ordem psicológica.  

 
4.2 Fases do Auto extermínio  

 O suicídio é um ato de desespero, um erro, um espetáculo para quem o 

assiste, um alívio para quem o realizou ou um pedido de ajuda e de aprovação? 

Indagações talvez sem respostas, no entanto, deseja-se enfatizar a importância da 

preocupação constante com a tolerância do psicoterapeuta ao deparar com outro ser 

humano que vive sem sentido e “sem sabor”, pois o compromisso do profissional 

com a vida pode ofuscar ou acentuar uma miopia da confusão, do vazio e da solidão 

do outro. (FUKUMITSU 2014). 

 Enfatiza-se a necessidade de explorar os pensamentos e sentimentos a fim 

de que os clientes possam comunicar aquilo de que precisam. Nesse sentido, 

propõe-se três fases de conduta do manejo psicoterapêutico na lida com crises 

suicidas: 1) Perguntar e explorar; 2) Compreender, confirmar e acolher; 3) 

Encaminhar e acompanhar.(FUKUMITSU 2014). 

Primeira fase: Perguntar e explorar 

É importante ampliar as possibilidades que ajudam os clientes a compartilharem sua 

decisão sobre o suicídio, os psicoterapeutas podem prestar atenção aos 

sentimentos, especialmente nos mais estressantes, tais como, culpa, vergonha, 

medo, raiva, frustrações, amor não correspondido, desesperança, sensação de 

desamparo, solidão (FUKUMITSU 2014.) 

O objetivo dessa fase é o de ouvir cuidadosamente o problema ou os problemas que 

o suicídio supostamente resolveria, reconhecendo a ideação suicida e levantando os 

fatores de risco. Dois aspectos devem ser considerados. (FUKUMITSU 2014.) 
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1) A exploração da intenção do suicídio, perguntando, por exemplo: “Você pensa em 

se matar? Está tão difícil que você quer acabar com sua vida? ”; 

2) A exploração do plano suicida, perguntando diretamente: “Como você pensa em 

se matar? Você já tem um plano? Por que meio deseja se matar? Você já tem alguma 

data para se matar? ”. 

Segunda fase: Compreender, confirmar e acolher 

Segundo Fukumitsu (2014) o objetivo dessa fase é fazer uma compreensão do 

significado do ato suicida, explorando sentimentos e pensamentos do cliente, 

acolhendo o sentimento de impotência e solidão e confirmando que a situação é 

difícil e, por isso, ele imagina que sua morte poderia ser a única alternativa. Nesse 

momento, a ambivalência entre querer morrer e querer viver de outra maneira pode 

ser explorada. 

  O psicoterapeuta deve tentar se manter calmo, adotando uma postura de 

acolhimento e escuta e, se possível, envolver a família. Afirma-se: “Ou você vê o 

barco afundando e vai junto e não terei como acompanhá-lo, ou você vê o barco 

afundando e se entrega à impotência e espera o furacão passar e, nesse momento, 

estou ao seu lado. Trata-se de uma escolha e respeitarei o que escolher”. 

(FUKUMITSU 2014). 

Terceira fase: Encaminhar e acompanhar 

 O objetivo dessa fase é compartilhar a preocupação com o cliente e com a 

possibilidade de ele se matar, solicitando sua permissão de saber sobre seu 

desespero antes dele tentar se matar. Sendo assim, encaminhar significa envolver, 

orientar e direcionar o cliente, a família e outros profissionais que poderão contribuir 

para que não haja reincidência das tentativas de suicídio. O encaminhamento será 

realizado em situações de crise nas quais a internação será necessária. Já 

acompanhar significa acolher os momentos de dúvidas e de falta de fé em si e na 

vida. No acompanhamento, deve-se explorar e levantar, com o cliente, as 

possibilidades existenciais para que busque sentido para sua existência 

(FUKUMITSU 2014.) 
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 Acredita-se que o psicoterapeuta também deve se preocupar em documentar 

todos os contatos fora do setting terapêutico, as crises e o manejo psicoteraêutico 

(FUKUMITSU 2014). 

 

4.3 Fatores e risco de auto extermínio  
 

 O auto extermínio hoje é compreendido como um transtorno multidimensional, 

que resulta de uma interação complexa entre fatores ambientais, sociais, fisiológicos, 

genéticos e biológicos. Segundo estudos tem sugerido que entre 40 e 60% das 

pessoas que cometeram o suicídio consultaram um médico no mês anterior ao 

suicídio; destes, a maioria foi a um clínico geral, e não a um psiquiatra. (OMS, 2000). 

 Em países nos quais os serviços de saúde mental não estão bem 

organizados, a proporção de pessoas em crises de auto extermínio que consultam 

um clínico geral provavelmente é maior. Identificar, avaliar e manejar pacientes é 

uma importante tarefa do médico, que tem um papel fundamental na prevenção do 

auto extermínio (OMS, 2000). 

 Os estudos, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países 

subdesenvolvidos, revelam uma prevalência total de transtornos mentais de 80 a 

100% em casos de auto extermínio com êxito letal. Estima-se que o risco de suicídio 

ao longo da vida em pessoas com transtornos do humor (principalmente depressão) 

é de 6 a 15%; com alcoolismo, de 7 a 15%; e com esquizofrenia, de 4 a 10%. (OMS, 

2000). 

 Contudo, uma proporção de pessoas que cometem o auto extermínio morre 

sem nunca terem vistos um profissional de saúde mental sendo eles desde  

psicólogo ao psiquiatra . Assim, a melhora na detecção, referencialmente e manejo 

dos transtornos psiquiátricos na atenção primária são passos de extrema 

importância na prevenção do auto extermínio, pois assim pode-se fazer um 

diagnóstico precoce do planos e idealizações do indivíduo podendo obter uma 

resposta com maior êxito. (OMS, 2000) 

 Um achado comum naqueles que cometem o auto extermínio é a presença 

de transtornos comórbidos. Os transtornos que comumente apresentam-se em 

conjunto são alcoolismo e transtornos do humor, como citado no tópico acima. (OMS, 

2000). 



33 

 

4.4 Transtornos do humor 
 

 Todos os tipos de transtornos do humor têm sido associados com suicídio. 

Estes incluem transtorno afetivo bipolar, episódios depressivos, transtorno 

depressivo recorrente e transtornos do humor persistentes (p.ex., ciclotimia e 

distimia), que formam as categorias F.31 a F.34 da CID-10 . (OMS, 2000). 

 Segundo a OMS 2000 cita que o suicídio em si não é uma doença, não 

necessariamente a manifestação de uma doença, mas transtornos mentais 

constituem-se em um importante fator associado com o suicídio. 

A colaboração com o psiquiatra e a garantia de que seja fornecido um tratamento 

adequado e apropriado é uma função crucial do médico. 

  O suicídio, é, então, um fator de risco significativo na depressão não 

reconhecida e não tratada. A depressão tem uma prevalência alta na população geral 

e não é reconhecida por muitos como uma doença. Estima-se que 30% dos 

pacientes vistos por um médico sofram de depressão. Aproximadamente 60% 

daqueles que procuram tratamento inicialmente procuram um clínico geral (OMS. 

2000).  

 É um desafio especial para o médico ou profissional da saúde trabalhar com 

doença física e transtornos psicológicos simultaneamente. Em muitos casos, a 

depressão é mascarada e os pacientes apresentam apenas queixas somáticas. Os 

sintomas mais comumente se apresentam na depressão: Cansaço, tristeza, perda 

de concentração, ansiedade, irritabilidade, distúrbios do sono, dores em diferentes 

partes do corpo (OMS, 2000). 

 Estes possíveis sintomas deveriam alertar o médico para a presença de 

depressão e levar a uma avaliação do risco de suicídio. Características clínicas 

específicas associadas com aumento do risco de suicídio na depressão são: insônia 

persistente, negligência com os cuidados pessoais, doença grave (particularmente 

depressão psicótica), déficit de memória, agitação (OMS, 2000). 

 Os seguintes fatores de risco aumentam o risco de suicídio em pessoas com 
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depressão: idade menor que 25 em homens, fases precoces da doença, abuso de 

álcool, fase depressiva de um transtorno bipolar, estado misto (maníaco-depressivo) 

e mania psicótica (OMS, 2000). 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (2000) a depressão é um fator 

importante para o suicídio tanto para adolescentes quanto para idosos, mas aqueles 

com depressão de início tardio estão em maior risco. Avanços recentes no 

tratamento da depressão são muito relevantes para a prevenção do suicídio em nível 

de atenção básica à saúde. Verificou-se que a educação do médico clínico geral para 

a identificação e o para o tratamento da depressão reduziu o suicídio na Suécia: 

Dados epidemiológicos sugerem que os antidepressivos reduzem o risco de suicídio 

entre os deprimidos. Segundo a OMS (2000) a dose terapêutica plena da medicação 

deve ser mantida por vários meses. No idoso, pode ser necessário continuar o 

tratamento por 2 anos depois da recuperação. Verificou-se que o paciente em uso 

regular de lítio em terapia de manutenção tem um risco de suicídio diminuído, 

sabendo-se que diminui a agressividade e impulsividade. Medicamentos como 

risperidona, clanazepina e olanzapina também podem apresentar melhora de 

pensamentos suicidas em pacientes psicóticos (ZALSMAN et al, 2016). 

 
 Alcoolismo 

 

 Segundo a OMS (2000) o alcoolismo tanto o abuso de álcool quanto a dependência 

ao álcool é um diagnóstico frequente naqueles que cometeram o suicídio, 

particularmente em indivíduos jovens. Existem explicações sociais, psicológicas e 

biológicas para a correlação entre suicídio e alcoolismo. São fatores específicos 

associados com maior risco de suicídio entre alcoolistas: 

- Início precoce do alcoolismo. 

- História crônica de alcoolismo. 

- Alto nível de dependência. 

- Humor depressivo. 

- Saúde física precária. 

- Desempenho no trabalho precário. 

- História familiar de alcoolismo. 

- Eventos disruptivos recentes ou perda de uma relação interpessoal importante.  
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Esquizofrenia 
 
Perante a OMS (2000) o suicídio é a maior causa de morte prematura entre os 

esquizofrênicos. São fatores de risco específicos: 

- Sexo masculino, jovem, desempregado. 

- Recaídas recorrentes. 

- Medo de deterioração, especialmente naqueles com altas habilidades 

Intelectuais. 

- Sintomas positivos – desconfiança e delírios. 

- Sintomas depressivos. 

O risco de suicídio é maior nas seguintes épocas: 

- Estágios precoces da doença. 

- Recaída precoce. 

- Recuperação precoce. 

O risco de suicídio diminui de acordo com o tempo de duração da doença.  

 
Transtornos de personalidade 
 
 Estudos recentes realizados com indivíduos jovens que cometeram o suicídio 

têm mostrado uma alta prevalência de transtornos de personalidade (20-50%) (OMS 

2000). Os transtornos de personalidade que mais frequentemente se associam com 

o suicídio são os transtornos de personalidade Borderline que é um transtorno mental 

grave caracterizado por um padrão de instabilidade continua do humor com um alvo 

direto, já o transtorno, anti-social é a uma condição em que a pessoa tem 

pensamentos e atitudes disfuncionais (OMS, 2000). Transtornos de personalidade 

histriônica e narcisista e certos traços psicológicos como impulsividade e 

agressividade, também associam-se com suicídio (OMS, 2000).  

 
 
 
Transtornos de ansiedade 
 
 Entre os transtornos de ansiedade, o transtorno do pânico tem sido o mais 

Frequentemente associado com suicídio, seguido do transtorno obsessivo-

compulsivo (TOC). O transtorno somatoforme e os transtornos alimentares como 
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anorexia nervosa e bulimia também se relacionam a comportamentos suicidas. 

(OMS, 2000) 

 
 Suicídio e doenças físicas 
 
 O risco de suicídio é aumentado em condições físicas crônicas. Além disso, 

existe em geral uma taxa aumentada de transtornos psiquiátricos, em especial 

depressão, em pessoas com doenças físicas. Cronicidade, limitações e prognóstico 

ruim correlacionam-se com suicídio, doenças neurológicas, neoplasias, HIC/AIDS e 

outras condições. (OMS, 2000). 

 

Eventos estressores. 

 

 O suicídio é um problema de saúde pública e o abuso do álcool está 

diretamente Implicado na precipitação do comportamento suicida gerando 

desinibição, impulsividade e julgamentos equivocados, podendo ser usado como 

meio facilitador contra o stress que acompanha o ato suicida como já citado acima, 

muitas vezes servindo com um estopim para a pratica do auto extermínio (POMPILI 

et al, 2010). 

 A influência genética parece um fator especialmente associado ao suicídio, a 

partir da transmissão de genes específicos que modulam e intermediam fenômenos 

relacionados à neurotransmissores da serotonina, cuja disfunção está associada de 

forma importante ao alcoolismo e ao comportamento suicido (WRZOSEK et al, 2010) 

 Existe uma relação direta entre o consumo de álcool e mais de 60 tipos de 

doenças e injúrias, incluindo as doenças mentais, particularmente a depressão e o 

consumo de drogas ilícitas que estão frequentemente associados com casos de 

suicídio (POMPILI et al 2010). 

 Comportamentos autodestrutivos são considerados um importante problema 

de saúde pública ao nível mundial, relacionados intimamente com o álcool e o abuso 

de drogas. Uma série de fatores sócio-culturais, crises familiares, financeiras e 

pessoais, assim como a influência genética, parecem estar intimamente envolvidos 

com atos suicidas, de forma prevalente na população consumidora de álcool 

(WRZOSEK et al, 2010) 
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 O consumo de álcool vem aumentando progressivamente nas últimas 

décadas em diversos países, causando intoxicação, dependência, alterações 

bioquímicas que levam a doenças crônicas, ainda contribuindo para a morte por 

suicídio ou debilitação de indivíduos ainda jovens em sua maioria (POMPILI et al 

2010). 

 Alguns mecanismos epigenéticos, onde um ou mais genes específicos são 

“ligados” ou “desligados”, podem relacionar diretamente o consumo abusivo do 

álcool como agente ativador de genes envolvidos com o comportamento suicida 

(PSYCHRES, 2011) O objetivo deste estudo é selecionar artigos científicos que 

possam esclarecer se realmente o álcool ingerido de forma abusiva, contínua e/ou 

em grandes quantidades, poderia ser a ferramenta de ativação de genes 

determinantes para o comportamento suicida. Podemos observar a citação de que a 

intoxicação por álcool contribui fortemente para o comportamento suicida, 

aumentando as taxas de suicídios completos cometidos por indivíduos alcoolizados. 

( PSYCHRES.2011) 

5. Estratégias de primeiro socorro na tentativa de 
autoextermínio  

Pacientes suicidas não constituem uma categoria homogênea. Por isso, as 

estratégias de primeiro socorro na TAE precisam ser adaptadas com flexibilidade no 

planejamento da ação, segundo várias condições apresentadas pelo sujeito e pela 

situação de crise. Assim, a avaliação do contexto e das especificidades do caso 

torna-se essencial e orientará a tomada de decisão quanto às estratégias mais 

adequadas à situação (MCMAINS; MULLINS, 2001). 

 Essas ações variam se ocorrem em um modo de interação presencial ou por 

meios eletrônicos; segundo a profissão ou serviço de quem as realizam – 

profissionais em saúde mental ou profissionais de socorro; segundo o método de 

tentativa de auto extermínio utilizado; segundo as condições ambientais onde a TAE 

ocorre; e segundo as condições mentais e de comportamento manifestas pelo 

indivíduo em crise suicida (MCMAINS; MULLINS, 2001)  
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5.1 Estratégias Segundo a Profissão ou Serviço e Modo de Interação  

Kitchener & Jorm (2002), estabeleceram um modelo de primeiros socorros em 

saúde mental que consiste em: 1) avaliar risco de suicídio ou dano; 2) ouvir sem 

julgamentos; 3) reassegurar e informar; 4) encorajar a pessoa a conseguir ajuda 

profissional; e 5) encorajar estratégias de autoajuda. Essas estratégias podem ser 

treinadas por qualquer indivíduo voluntariamente interessado, mas são diretrizes que 

os autores indicam a todo primeiro socorro prestado em saúde mental. A meta mais 

importante nesse modelo é a condução do sujeito em risco para um serviço 

profissional especializado.  

James (2008), elenca algumas técnicas e diretrizes para o atendimento de 

primeiro socorro por telefone e que se tornam possíveis de serem aplicadas a outras 

modalidades de atendimento por meios eletrônicos. Entre todas as ações possíveis 

do atendente virtual, tem precedência o estabelecimento do contato psicológico com 

a pessoa que realiza a chamada em crise, isto é, precisamos “estabelecer um 

relacionamento de não julgamento, importância, aceitação e empatia”. 

 Segundo Roberts (2005) cita que neste momento é preciso tomar cuidado 

com o que se diz e principalmente com a tonalidade de voz, mesmo que seja preciso 

ser firme e resolutivo. Outra estratégia importante na modalidade virtual de 

atendimento do indivíduo em crise suicida é ser claro e definir o problema, ou seja, 

entender como o cliente chegou à crise, avaliar seus mecanismos de enfrentamento 

e possibilidades de resgate (JAMES, 2008).  

É preciso avaliar, por meio de perguntas, da forma mais precisa possível, o 

que está acontecendo e a intensidade das experiências, emocionais, com a meta de 

garantir a segurança e a prestação de apoio à pessoa em crise. Nesse caso, há 

também a necessidade de, não somente apoiar e ser empático, mas aconselhar o 

indivíduo em crise de suicídio para procurar serviços de saúde mental disponíveis na 

comunidade. No Brasil, pela escassez de serviços para esse apoio, pode-se supor 

que o indivíduo em crise suicida fique em situação de desamparo, o que pode 

aumentar o risco de morte (JAMES, 2008)..  
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Os profissionais de saúde mental, na condução do tratamento ambulatorial de 

seus pacientes, adotam técnicas e estratégias alternativas ao primeiro socorro, 

quando emerge uma crise de autoextermínio. Como podem surgir no tratamento 

clínico em andamento, as utilizações de técnicas de intervenção em crise são 

incorporadas ao planejamento terapêutico, considerando o ajuste da medicação e 

da psicoterapia e a hospitalização (WENZEL et al., 2010). Uma vez que a integração 

da crise suicida ao planejamento clínico se insere no campo da Intervenção em 

Crise, o aprofundamento de questões medicamentosas e psicoterápicas no 

momento pós-crise aguda, excede o foco no primeiro socorro proposto neste estudo.  

Os profissionais de socorro que atuam no primeiro socorro na TAE são os 

bombeiros, policiais e agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU), pela sua especialidade em casos de emergência. Em geral, são os 

primeiros a serem acionados para lidar com a demanda por socorro em saúde 

mental, mas, segundo a OMS (2009), raramente são treinados adequadamente para 

essa função. A literatura apresenta a negociação e a contenção física como as 

estratégias de primeira ordem nas ocorrências de TAE a serem utilizadas por esses 

profissionais, mas eles também utilizam táticas na aproximação, avaliação, e 

transferência de cuidado (MCMAINS; MULLINS, 2001). 

 

5.2 Estratégias Definidas pelo Método de Suicídio  

Uma avaliação imediata e precisa do método utilizado para uma TAE define a 

ação de um profissional no primeiro socorro. Os métodos mais frequentes incluem: 

overdose de drogas, ingestão de veneno, intoxicação por gás, 

sufocação/enforcamento, afogamento, arma de fogo, cortes no corpo com 

instrumentos, salto de lugares altos, outros (SPICER; MILLER ET AL, 2000). 

Ocorrem, em menor frequência os saltos de veículos em movimento, 

queimadura/escaldadura, eletrocussão, acidentes de trânsito, uso de substância 

cáustica, artefato explosivo e outras maneiras não especificadas (SPICER; MILLER 

ET AL, 2000).  
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A escolha de um método vai variar segundo a idade, gênero, de padrões 

sociais, facilidade de acesso e nacionalidade (SPICER; MILLER ET AL, 2000). 

Estudos mostraram que os métodos de suicídio mais letais são as armas de fogo, 

afogamento e enforcamento. Os menos letais relatados foram os cortes, intoxicação 

por gás (excluindo o monóxido de carbono) e a overdose de drogas (SPICER; 

MILLER ET AL, 2000). Entretanto, o método mais comumente utilizado em uma 

situação de TAE é o envenenamento (FLEISCHMANN ET AL., 2005). Embora 

menos letais, os métodos de TAE podem acionar, em algum momento, os serviços 

de primeiro socorro e de emergência em uma comunidade.  

Como consequência ao método de suicídio utilizado, a ação do Corpo de 

Bombeiros, polícia e SAMU pode variar ou tornar-se impossível. Por exemplo, se há 

presença de armas de fogo e artefatos explosivos em uma situação de TAE, a polícia 

é a instância mais indicada a ser acionada. Se há um estado de intoxicação 

medicamentosa, o SAMU é a mais adequada. Os bombeiros têm atuação mais 

efetiva devido ao seu treino em habilidades táticas de resgate e salvamento, que são 

apropriadas para TAEs com salto de lugares altos e afogamento, por exemplo, e com 

a presença de estados de agitação e agressividade.  

Segundo Mcmains e Mullins (2010) haverá incidentes com TAEs, nos quais 

somente a negociação será a ação possível para resolução do problema, e o 

primeiro socorro consistirá em uma intervenção pela interação verbal. Em outros 

incidentes, ambas serão utilizadas ou a negociação será utilizada como meio para a 

contenção física. Entretanto, a negociação com um indivíduo na iminência de uma 

TAE é possivelmente a situação mais tensa e difícil pela qual um socorrista pode 

passar. Pode ser dito algo a alguém que o faça desistir da ideia do suicídio? Há uma 

maneira de dizer algo que torne essa ação mais eficaz?  

Negociação é definida como um processo voluntário de interação 

interpessoal, que faz uso da comunicação com a intenção de alcançar um acordo 

entre as partes que apresentam conflitos entre eles (WOOD; HANCERLI et al, 2008). 

Segundo os autores, McMains & Mullins (2010), discutem a importância, na definição 

de negociação, da influência do negociador como meio de resolução de problemas. 
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Esses autores, afirmam que os objetivos da negociação são: maximizar as chances 

de uma resolução segura para a crise; influenciar o indivíduo em crise para que haja 

o menor risco de violência; e, no caso de TAE, os negociadores devem ajudar o 

indivíduo a decidir viver.  

A literatura sobre a negociação é multidisciplinar. Áreas como a comunicação, 

sociologia, psicologia, direito, negócios, economia, entre outras, contribuem para a 

pesquisa sobre o tema e para o refinamento da utilização das estratégias de 

negociação (LI, TOST; WADE BENZONI ET AL, 2007). O campo atual das pesquisas 

sobre negociação destaca as condições criadas pelo processo, os estágios de 

interação e como otimizar a experiência do ponto de vista do negociador (WOOD, 

2008). A maioria do que é produzido sobre o tema está contida em livros ou manuais, 

mais do que em artigos científicos e concentra-se no uso de táticas e de como 

exercer influência (WOOD, 2008). 

Li Tost e Wade Benzoni (2007), chamam atenção para que o entendimento 

do processo de negociação seja feito considerando duas dimensões presentes: o 

contexto onde a negociação ocorre e as características que se referem ao 

negociador. Esse referencial de “enquadre comportamental”, adotado por esses 

autores, é adequado ao presente estudo, pois permite focar na atuação do 

negociador e nos processos interagem na intervenção no momento da crise suicida. 

Entretanto, o fato do enquadre ser comportamental não significa que as cognições 

do negociador e do indivíduo, bem como a dinâmica do relacionamento estabelecido 

nesse processo, não devam ser integradas a uma visão mais sistêmica e 

compreensiva do processo de negociação na TAE.  

As características do contexto onde ocorre uma negociação afetam o 

processo de interação entre o socorrista e o indivíduo em crise. Segundo Li Tost et 

al (2007) assinalam que as influências de contexto que se destacaram no processo 

de negociação foram as advindas do trabalho de equipe de negociação e a pressão 

do tempo sobre o negociador. Os trabalhos de negociação por equipes alcançaram 

resultados mais elevados, em comparação com um trabalho isolado, e mais 

vantajosos no sentido de que a discussão das estratégias e o compartilhamento 
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sobre o caso facilitam a tomada de decisão (LI TOST ET AL. 2007). Em relação à 

pressão do tempo, as pesquisas mostram que o negociador é favorecido quanto mais 

tempo disponível para a interação e que ser pressionado pelo tempo causa uma 

redução na motivação do negociador para processar mais acuradamente a situação 

(VAN DER SCHALK; BEERSMA ET AL, 2010). No caso da intervenção na TAE, o 

tempo é um fator que atua contra o profissional de primeiro socorro, pois a iminência 

da morte do indivíduo faz com que a avaliação da situação possa ficar prejudicada, 

assim como a eficácia da intervenção.  

Os pesquisadores da negociação enfatizam ainda que é preciso atenção 

especial para o negociador como agente de influência no processo de negociação. 

Nesse caso, as diferenças individuais inerentes, o modo que interpretam a situação, 

as motivações que dirigem seu comportamento e as respostas afetivas para o 

processo de negociação irão modificar a interação com o outro e a utilização das 

técnicas (LI ET AL., 2007). Uma diferença importante apontada nas pesquisas refere-

se ao gênero do negociador: há evidências que mulheres tendem a interpretar as 

situações de conflito em termos relacionais, procuram mostrar mais pontos em 

comum nessas situações e importam-se sobre a manutenção do relacionamento; 

enquanto os homens tendem a ser mais focados no triunfo e adotam um estilo mais 

confrontativo na negociação (LI ET AL., 2007).  

As estratégias de negociação, assim como as outras táticas com um indivíduo 

em TAE variam em função do estado mental desse indivíduo, do seu nível de 

motivação para a interação verbal, do tempo disponível para manejar o incidente e 

do contexto onde a TAE se manifesta (LANCELEY; HANCERLI,ET AL, 2010). As 

estratégias mais comumente citadas nos manuais de negociação e manejo da crise 

suicida iniciam com a ênfase no estabelecimento de um relacionamento entre as 

partes em conflito (WOOD, 2008). A construção desse rapport segue as seguintes 

diretrizes: apresentar-se como negociador; engajar a pessoa a estabelecer contato; 

ouvir atentamente e comunicar o que está entendendo; refletir sentimentos e não 

confrontá-lo sobre o que sente; e falar sem hesitação sobre o plano suicida 

(NOESNER, 1999; MCMAINS & MULLINS, 2010).  
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Johnson (2006) e Erickson & Haley (1985), discutem que a comunicação 

intersubjetiva se desenvolve através de todo o indivíduo, incluindo o nível corporal. 

Olhar, face, movimentos, etc., são muito importantes na leitura e implementação de 

técnicas de primeiro socorro na TAE, pois indicam tendências de ação e emoções. 

Mesmo no trato com indivíduos com risco iminente de suicídio é preciso considerar 

e desenvolver a “qualidade do diálogo terapêutico” (GONZALES, 2007). Portanto, 

pela comunicação não-verbal, expressa na postura do socorrista, é importante 

demonstrar paciência, aceitação e que leva a ameaça de suicídio a sério (MCMAINS 

& MULLINS, 2010). Nessa relação, é necessário que o negociador fique atento e 

gerencie seus sentimentos contratransferências em relação ao indivíduo que 

expressa o desejo de morrer (GRANELLO, 2010). Para Sterian (2001) a relação 

transferencial é essencial para o sucesso na intervenção emergencial. Contudo, é 

difícil que profissionais do primeiro socorro dominem, sem treinamento, a 

transferência enquanto técnica, a ponto de utilizá-la como recurso no manejo da 

crise.  

Ainda no momento de estabelecimento da relação, os autores ressaltam a 

importância de que o negociador seja empático (WOOD, 2008). McMains & Mullins, 

(2010), consideram importante que o negociador se pergunte: "O que ele está 

sentindo? O que ele espera que aconteça? Se eu estivesse na situação do indivíduo, 

o que esperaria dos bombeiros ou polícia?" e, com isso, crie alternativas para que 

haja efetividade na ação. Esses autores citam o modelo sequencial de escuta básica 

de Ivey, que auxilia na expressão da empatia pelo uso de: a) questões abertas: que 

convidam o sujeito a falar sua história e propiciam o entendimento sobre o que está 

acontecendo; b) pausas efetivas: usadas para enfatizar um ponto ou encorajar o 

sujeito a falar mais; c) incentivadores mínimos: respostas breves que indicam que o 

negociador está prestando atenção; d) espelhamento: repetir a última palavra ou 

frase para comunicar que o negociador entendeu o que foi dito; e) parafrasear: repetir 

o significado do que foi dito nas palavras do negociador dá a oportunidade de 

clarificar a mensagem; e f) rotulagem emocional: o uso de palavras emocionalmente 

descritivas para mostrar que o negociador entende os sentimentos que o indivíduo 

está experimentando.  
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Ao citar o modelo SAFE (Substantive demands, Attunement, Face and 

Emotion) de Hammer, McMains & Mullins (2010), indicam que o negociador 

necessita, nos instantes iniciais da negociação, realizar a identificação das 

demandas do indivíduo, do grau de confiança estabelecido, da autoimagem do 

sujeito e da emoção predominante no quadro. O objetivo da comunicação deve ser 

relacionado ao que foi então identificado e a resolução de problemas deve ser 

consequentemente adaptada. Contudo, as demandas a serem atendidas pelo 

negociador não devem comprometer as questões de segurança. É importante que o 

negociador entenda que o grau de confiança na relação influenciará no 

comportamento cooperativo do sujeito, a autoimagem positiva do indivíduo em crise 

precisa ser validada e a emoção expressa pelo indivíduo influenciará as suas 

tendências de ação.  

O momento que segue ao estabelecimento do relacionamento com o indivíduo 

em TAE concentra-se em restaurar a esperança, movendo o foco do passado e das 

perdas para o aqui-e-agora, para ver o futuro com outras opções que ele ainda não 

tinha considerado (WOOD, 2008). É essencial fornecer, ao indivíduo em TAE, o 

suporte para a reavaliação do seu comportamento e situação.  

A Entrevista Motivacional (MCMAINS & MULLINS, 2010), colabora para o 

entendimento de quando e como agir no primeiro socorro da TAE. Essa modalidade 

de intervenção indica que as intervenções breves, como as que ocorrem na 

negociação, devem: a) dar um feedback para o indivíduo sobre seu estado atual; b) 

dar ênfase à responsabilidade pessoal do paciente para a mudança; c) uso de 

conselhos claros; d) oferecer estratégias alternativas para resolução de problemas; 

e) toda fala deve ser dirigida ao indivíduo de forma empática; e f) reforçar a auto 

eficácia e a esperança do paciente. Entretanto, de forma mais específica, essa 

modalidade ressalta a ambivalência do indivíduo em crise como um fator que pode 

tanto colaborar para a resistência à negociação quanto favorecer intervenções, visto 

que o indivíduo em suicida não tem certeza se é o momento de encerrar a própria 

vida. Assim, o negociador precisa apoiar a parte, no indivíduo em crise, que busca 

viver (MILLER 2001).  
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Dentre as táticas antiéticas relatadas em pesquisas sobre a negociação, 

estão: a) uso de mentiras; b) falsas promessas; e c) uso indevido das informações 

coletadas; (ROBINSON; LEWICKI ET AL, 2000). Se o indivíduo descobrir que a 

comunicação não é passível de confiança, a interação estará em risco e o indivíduo 

pode utilizar esse fato como confirmação de suas crenças negativas a respeito de si 

e dos outros. Além dessas, ressaltam que desafiar o indivíduo a fazer algo pode 

funcionar de forma a apoiar o desejo contrário dos propósitos da negociação 

(MCMAINS; MULLINS, 2010)  

Em síntese, a negociação com o indivíduo em crise deve: a) construir rapport; 

b) avaliar o potencial suicida; c) conseguir mais informação sobre o problema; d) 

apoiar a parte, no indivíduo em crise, que busca viver; e) auxiliar na resolução de 

problemas, concentrando a intervenção nos principais; f) verificar quais habilidades 

o indivíduo em crise já possui e trazê-las à consciência para aplicação; g) explorar 

alternativas, listando com o sujeito quais outras opções se apresentam além do 

autoextermínio; h) questionar empaticamente as crenças que aumentam o risco de 

suicídio, demonstrando que o paciente é capaz de superar aquela situação; i) tentar 

realizar um acordo de não suicídio; j) planejar um curso de ação concreto, incluindo 

contato com amigos e família; k) encaminhar imediatamente para o hospital 

(MCMAINS; MULLINS, 2010).  

5.3 Protocolo nacional de atendimento  

O Brasil segue é o modelo americano, criado em 1990 por representantes da 

American Heart Association (AHA), da European Resuscitation Council (ERC), da 

Heart and Stroke Foundation of Canada (HSFC) e da Australian Resuscitation 

Council (ARC). Ele nasceu da necessidade de se criar nomenclatura na 

ressuscitação e pela falta de padronização de linguagem nos relatórios relativos à 

parada cardíaca em adultos em ambiente extra-hospitalar. Em 1992, durante a 

conferência internacional "Resuscitation 92", Brighton, na Inglaterra, propôs-se uma 

cooperação internacional contínua por meio de um comitê de ligação permanente, 

multidisciplinar, para diretrizes na área. Assim, ficou determinado que o “LS” life 

support seria a maneira de disseminar e padronizar os atendimentos no APH. Nos 

dias atuais são esses protocolos que vigoram pelas Américas e Europa, claro que 
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cada local com suas peculiaridades. No Brasil, em 1976, o médico Ari Timerman 

despertou interesse sobre ressuscitação e teve acesso aos protocolos da AHA. Logo 

depois, John Cook Lane trouxe ao Brasil os primeiros cursos de ressuscitação e 

publicou os primeiros livros na língua portuguesa. Em seguida, os cursos começaram 

a ser ministrados no Brasil em parceria com o Hospital Albert Einstein. Os protocolos 

estão disponíveis para acesso no site da AHA - www.heart.org. (PORTAL DA 

ENFERMAGEM, 2017).  

5.4 O impacto social do Suicídio    

Segundo a Organização mundial da saúde – OMS (2000), o suicídio tem um 

um impacto muito considerável na sociedade, onde que se segundo estimativas para 

cada suicídio consumado em família, no mínimo seis pessoas sofrem o impacto da 

ocorrência, podendo a levar um trauma psíquico e até desencadear uma resposta 

suicida pelo abalo sofrido e não ter o preparo para lidar com tal informação, elevando 

a chance de que ocorra outro suicídio na família quatro vezes mais  

 5.5 Notificação 

As notificações de lesões autoprovocadas tornaram-se obrigatórias a partir de 

2011 e elas seguem aumentando. Entre 2011 e 2016, foram notificadas 176.226 

lesões autoprovocadas; 27,4% delas, ou seja, 48.204, foram tentativas de auto 

extermínio (PRAGMATISMO POLITICO, 2017).  

As tentativas de auto extermínio são mais frequentes em mulheres. Das 

48.204 pessoas que tentaram tirar a própria vida entre 2011 e 2016, 69% era 

mulheres e 31% homens. A proporção de tentativas de auto extermínio, de caráter 

repetitivo também é maior entre as mulheres. Entre 2011 e 2016, daqueles que 

tentaram suicídio mais de uma vez, 31,3% são mulheres e 26,4 são homens 

(PRAGMATISMO POLITICO, 2017).  

O meio mais utilizado nas tentativas de auto extermínio foi por 

envenenamento, 58%. Seguido de objeto pérfuro-cortante, 6,5%; enforcamento, 

5,8% (PRAGMATISMO POLITICO, 2017).  
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6. Políticas públicas e prevenção do suicídio  
 

 Trabalhar a prevenção do suicídio é fundamental para diminuir as taxas de 

acontecimentos deste. De tal modo, no ano de 1999, a OMS lançou a Suicide 

prevention program - SUPRE, com o objetivo de reduzir morbimortalidade por 

suicídio no mundo. Dentre os objetivos da SUPRE destaca-se:  

- Aumentar a conscientização sobre os problemas decorrentes do comportamento 

suicida;  

- Descrever padrões de comportamento suicida;  

- Identificar as variáveis que determinam o comparecimento das pessoas com 

ideação suicida ao serviço de saúde;  

- Melhorar a eficiência dos serviços de saúde, por meio de intervenções específicas 

que consigam reduzir o número de tentativas; (Ramos INB, 2011).  

 Inúmeros  países criaram estratégias nacionais de prevenção do suicídio, 

adotando os moldes do a Suicide prevention program – SUPRE. Todas as táticas 

tinham como objetivos em comum a concepção de projetos educativos voltados à 

população visando à identificação de fatores de risco. (Ramos INB 2011).  

 No Brasil, no ano de 2005, o Ministério da Saúde publicou a Portaria GM 

(Gabinete do Mimistro) n° 2.542 de 22/12/2005 instituindo um grupo de trabalho para 

preparar um plano nacional de prevenção ao suicídio. Este grupo foi composto por 

técnicos do Ministério da Saúde, pesquisadores da área de saúde mental e 

representantes do Centro de Valorização a Vida-CVV. (Brasil. Ministério da Saúde. 

2005) 

.No ano de 2006, foi oficialmente lançada a Estratégia Nacional de Prevenção do 

suicídio por meio da portaria GM (Gabinete do Ministro) n°1876 de 14/08/2006. 

Dentre os principais objetivos da estratégia brasileira destaca-se: promover a 

educação permanente dos profissionais de saúde nas unidades de atenção básica, 

inclusive do programa de saúde da família, dos serviços de saúde mental, das 
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unidades de urgência e emergência, de acordo com os princípios da integralidade e 

humanização.  (Wang YP, Ramadam ZBA. 2004) 

 A identificação dos casos de suicídio e sua notificação/investigação tornaram-

se compulsórias para todos os serviços de saúde de acordo com a Portaria 104/2011 

do Ministério da Saúde, assim como a colocação nas declarações de óbito do código 

correto da Classificação Internacional de Doenças (CID). ( Brasil. Ministério da 

Saúde. 2013.)  

 Assim, almeja-se  um maior envolvimento político e social com o tema visando 

reconhecer  a sua real grandeza e traçar estratégias mais eficazes de prevenção ao 

suicídio. Em 2012, a OMS publicou um documento solicitando aos governantes que 

revejam as políticas e estratégias nacionais relacionadas à saúde de forma a garantir 

uma estratégia de prevenção ao suicídio que se associe à política nacional geral de 

desenvolvimento da saúde. Este documento oferece diretrizes para a preparação de 

um programa de prevenção do suicídio eficiente, definindo ações a serem realizadas 

e responsabilidades.  Mas, é de suma importância observar-se a necessidade de 

capacitar os profissionais de saúde para atuar na prevenção do suicídio, 

principalmente os que atuam na atenção básica e nas urgências. O que se observa, 

na prática, é um desconhecimento e falta de preparo destes profissionais para lidar 

com sujeitos que atentaram contra a própria vida. (OMS,2012). 

 

6.1 Sobre as Redes de Atenção à Saúde - RAS  

 

  Segundo o Ministério da Saúde (2017) no Brasil, o modelo de atenção à saúde 

mental, antes centrado em internações em hospitais psiquiátricos, foi redirecionado 

para serviços comunitários de saúde mental, de forma a se promover a garantia dos 

direitos das pessoas com transtornos mentais. A partir disso, foi instituída a Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS) do Sistema Único de Saúde, através da Portaria nº 

3.088, de 23 de dezembro de 2011.23 Com os objetivos de ampliar o acesso à 

atenção psicossocial, articular ações entre os serviços e ações intersetoriais, regular 

e organizar as demandas e fluxos de assistência, a RAPS propõe a qualificação do 
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cuidado, por meio do acolhimento e acompanhamento contínuo, considerando os 

diferentes níveis de complexidade de cada caso, bem como os grupos em situação 

de maior vulnerabilidade.  

 As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e 

serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio 

de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade 

do cuidado (BRASIL, 2010). As RAS têm por objetivo prestar atenção integral, de 

qualidade e resolutiva, que atenda às reais necessidades da população, com 

predominância das condições crônicas (BRASIL, 2015).  

Costa e Silva (2010), enfatizam que todos os atores da rede sócia a família , 

a comunidade e o cotidiano de atividades são corresponsáveis pelo cuidado e podem 

encontrar recursos e criar alianças eficazes na prevenção do suicídio.   

A partir da Portaria GM/MS n. 4.279/2010, cinco redes temáticas prioritárias 

foram pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), no período de junho de 

2011 a fevereiro de 2013: Rede Cegonha, Rede de Urgência e Emergência (RUE), 

Rede de Atenção Psicossocial para as pessoas com sofrimento ou transtorno mental 

e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas (RAPs), 

Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiências (Viver Sem Limites) e Rede de 

Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas (BRASIL, 2015).  

 

A proposta de construção de RAS ocorreu em 2004 a partir de experiências 

internacionais, adequando-se ao contexto brasileiro, um país de dimensões 

continentais, com desigualdades regionais e características específicas de cada 

região mais somente em 2010 foi publicada a portaria GM/MS n. 4.279 de 30 de 

dezembro de 2010, que estabeleceu as diretrizes para a organização da RAS no 

âmbito do SUS (BRASIL, 2010). 

 

  Correlacionando com a temática do suicídio, a prevenção está contemplada 

nas políticas de saúde mental, conforme especifica as Diretrizes Nacionais para a 

Prevenção de Suicídio (BRASIL, 2006). De acordo com Koch e Oliveira (2015), 
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poucos fenômenos são tão multidisciplinares como o fenômeno do suicídio, em razão 

de sua complexidade, o que suscita na área da saúde pública um trabalho articulado 

entre as diversas áreas profissionais que estão envolvidas no cuidado integral ao 

paciente com apresentação de comportamento suicida (BRASIL, 2006).  

 

  Entende-se a necessidade do uso de informações, tanto para o acionamento 

imediato da rede de atenção, o acompanhamento dos casos, a intervenção precoce 

e adequada e o monitoramento dos casos, quanto para a garantia da alimentação 

dos sistemas de informação em saúde para produção de informações consistentes 

que possam subsidiar tomadas de decisão e garantir a democratização das 

informações. Essas ações podem prevenir a ocorrência e a concretização de novas 

tentativas de suicídio (MINISTÉRIO DA SAÚDE,  2017). 

 

Além disso é de fundamental importância reconhecer o suicídio como um 

problema de saúde pública e destinar recursos para sua prevenção é um caminho 

estratégico para preservar e melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

 

6.2 A atuação da equipe multiprofissional frente ao paciente e aos seus familiares 

 

 No âmbito hospitalar, este trabalho é realizado por uma equipe 

multiprofissional, em que se destacam principalmente os profissionais da equipe 

médica, de enfermagem, de nutricionistas, de psicólogos, de fisioterapeutas, de 

farmacêuticos e demais trabalhadores de atividades de apoio. (GUTIERREZ, 2014). 

 Nas últimas décadas, a introdução de novas tecnologias no trabalho em 

algumas áreas tem exigido do profissional a utilização de outro tipo de esforço mental 

para a realização das atividades laborais (GUTIERRES, 2014). Com isso, muitos 

estudos foram desenvolvidos na tentativa de explicar e solucionar esse novo 

problema. Os resultados desses estudos indicam a necessidade de se reconhecer a 

importância das vivências subjetivas na dinâmica do processo saúde/doença. Ao 

mesmo tempo, também foram feitos estudos indagando a dominância de princípios 
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e lógicas econômicas que contrariam propriedades de natureza ética. (GUTIERREZ, 

2014). 

 Lima Júnior e Esthér (2001) ressaltam que apesar do hospital ter como missão 

salvar vidas e recuperar a saúde dos indivíduos doentes, propicia o desequilíbrio no 

estado de saúde de seus trabalhadores, devido ao fato de ser um ambiente insalubre 

e penoso. Waldow (1998) aponta que os profissionais têm consciência da 

necessidade do cuidado humano. No entanto, o cuidado técnico impera em alguns 

setores dentro do hospital.  

 Diante dos pacientes que tentaram o suicídio, é relevante que o planejamento 

das práticas de saúde direcione o acesso universal aos serviços de saúde almejando 

a integralidade do cuidado. Dessa forma, é essencial a capacitação dos profissionais 

de saúde da atenção básica, das unidades de emergência e dos serviços de saúde 

mental, os quais deveriam se articular de forma organizada e resolutiva dentro da 

rede social e de saúde (Vidal, Gontijo, & Lima, 2013). 

 No espaço de interface do cuidado, sempre existirá novos aspectos de 

interesse, de trocas afetivas de envolvimento e interação humana (STEINER, 1986). 

Nesta linha de pensamento, devemos acreditar que o discurso de todos os 

profissionais da equipe interdisciplinar, será importante na assistência a estes 

pacientes e familiares que necessitam de ajuda (STIENER, 1986). 

Sabemos que as cinco maiores áreas de prevenção do sui 0=cídio relacionam-se à 

educação e aos programas de conscientização para o público em geral e os 

profissionais; aos métodos de rastreamento para indivíduos de alto risco; ao 

tratamento para transtornos psiquiátricos; ao acesso restrito a métodos letais e ao 

papel da mídia (MANN ET AL., 2005).  

 

6.3 O suicídio e a atuação do profissional de saúde/enfermeiro  

  

 As tentativas de auto extermínio e o auto extermínio acarretam impactos para 

toda a sociedade. Para cada suicídio, cerca de cinco a seis pessoas próximas ao 

falecido sofrem fortes consequências econômicas, emocionais e sociais. 

Organização Mundial da Saúde. (Suicide Prevention. 2009). A conduta suicida é uma 

atitude extremamente agressiva, a qual também é sentida pela sociedade, o que 
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explica por que o indivíduo que tenta o suicídio comumente tem sido punido, seja por 

um olhar de desconfiança, ou por atos de preconceitos pela sociedade. O suicídio 

pode ser um ato extremo, um pedido de socorro à sociedade. O indivíduo que tenta 

o suicídio pode desejar mudar algo em sua vida, na verdade, desejar outra maneira 

de viver e assim encontrar na morte uma possibilidade de alterar o seu presente. 

(Cassorla RMS, 1998) .  

 Os profissionais da saúde sentem dificuldade em identificar e lidar com 

pacientes suicidas. A agressividade do ato é captada pelos profissionais de saúde, 

não sendo incomum encontrar um tratamento diferenciado para os pacientes que 

tentaram o suicídio. A incompreensão acerca do ato suicida provoca desconforto 

emocional ao ter que tratar este paciente. Os profissionais de saúde não estão imune 

à carga cultural de repulsa e preconceito frente à tentativa de autoextermínio. 

(Loureiro RM. 2006 ).  

 Os profissionais de saúde trabalham para salvar vidas, portanto, ao deparar-

se com uma pessoa que não quer viver, estes, podem sentir-se impotentes, 

conduzindo seus esforços para os pacientes que realmente queiram viver e não 

usam a morte para atacar o mundo (Cassorla RMS, 1998) 

 Falar sobre suicídio pode diminuir o risco da pessoa cometer autolesão e ser 

a única oportunidade para que o paciente saia do ciclo de desespero. Não é raro 

identificar profissionais da saúde, com comportamentos preconceituosos, antiéticos 

e até agressivos com as pessoas que tentaram suicídio. Os profissionais da área da 

saúde não são preparados para lidar com a morte e o morrer. Em relação ao suicídio, 

fica visível que enfermeiros e outros profissionais que atuam nesta área não 

possuem embasamento teórico e prático para detectar comportamento suicida, 

muito menos para aceitar o suicida como uma pessoa que necessita de apoio. 

Atitudes preconceituosas interferem na atenção e tratamento recebido pelo paciente 

que tenta o autoextermínio, impedindo que este procure assistência e continue o 

tratamento. Pacientes de tentativas de autoextermínio costumam ser caracterizados 

como manipuladores e “chamadores de atenção”.  Os indivíduos que tentam o auto 

extermínio, quando não podem tratar-se sozinhos em casa, buscam auxílio nas 

unidades básicas de saúde e urgências. O enfermeiro com frequência é o primeiro 
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profissional a ter o contato com este paciente, portanto, é necessária uma adequada 

avaliação e gestão desses sujeitos de maneira a prevenir futuros comportamentos 

suicidas. (Loureiro RM. 2006 ) 

 Em 2000, reconhecendo a seriedade da atuação dos profissionais de saúde 

da atenção primária para prevenção do suicídio, a OMS lançou o manual de 

prevenção do suicídio voltado para estes profissionais. A atenção primária é a porta 

de entrada aos serviços de saúde e em países onde o serviço de saúde mental não 

está bem organizado. Estes profissionais são comumente o primeiro recurso de 

atenção à saúde. No Brasil, a porta de entrada dos usuários do Sistema Único de 

Saúde é a atenção primária, que foi reorganizada e reorientada a partir da Estratégia 

de Saúde da Família – ESF, visando apoiar a realização de ações integrais 

vinculadas à comunidade. A Estratégia de Saúde da Família -  ESF é composta por 

uma equipe multiprofissional composta por um médico, um enfermeiro, um auxiliar 

ou técnico de enfermagem e cinco ou seis agentes comunitários de saúde (ACS). O 

enfermeiro é responsável pelo atendimento ao usuário, acolhimento e 

encaminhamento de suas demandas, além de atuar na educação permanente da 

equipe de enfermagem e dos agentes comunitários de saúde. Portanto, deve ser um 

profissional capacitado para atender as demandas dos usuários. Desta maneira, é 

imprescindível uma formação que vise quebrar os tabus e preconceitos acerca do 

suicídio, uma vez que o primeiro contato com o paciente é muitas vezes realizado 

por este profissional.  

 

 6.4 Ações de saúde mental realizadas pelos enfermeiros 

  Quando o artifício de trabalho está centrado na figura do médico e alicerçado 

no conhecimento biomédico, então o enfermeiro não reconhece sua autonomia para 

o cumprimento de outras ações que não sejam aquelas determinadas pelas ações 

programáticas. Quando investigamos as ações de saúde mental realizadas pelos 

enfermeiros, encontramos a seguinte resposta: Quase nenhuma. Por quê? Eles 

acabam passando pelo profissional médico então... a gente acaba não atuando 

muito. (Ministério da Saúde 2005)  
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Porém, apontam para situações que: Quando é percebida uma necessidade, 

até quando o paciente não tem uma patologia, às vezes, ele está descontrolado com 

alguma coisa; assim, a gente chama, conversa que está acontecendo e acaba 

fazendo um aconselhamento. (Departamento de Atenção Básica 2006)  

Ela queria comentar, ela queria conversar. Umas das atividades seria a 

consulta de enfermagem que a gente acaba fazendo, e a gente não reconhece. 

(Salles MM, Barros S 2007)  

Inferimos que o trabalho do enfermeiro nas unidades básicas não se depara 

somente centralizado nas lamentações exibidas pelo usuário, mas sim entendendo 

que este tem uma história de vida e necessidades a serem atendidas que 

transcendem apenas o diagnóstico médico e procedimentos técnicos de 

enfermagem. 

 Os enfermeiros não adotam em seu trabalho as intervenções às pessoas 

passando por um momento de sofrimento, que possa ser traduzido pela escuta do 

conhecimento vivido. Pois no processo de trabalho, o que é valorizado são os 

procedimentos, estes palpáveis, garantindo a visibilidade do trabalho. Sua ação se 

torna possível de ser quantificado, sendo uma atividade burocrática e sem 

criatividade.  

A enfermagem tem sido responsável pelo controle quer da unidade enquanto 

um serviço, quer de todo o pessoal, equipamentos e insumos necessários para o 

bom funcionamento. Porém as entrevistadas percebem que existe uma outra 

atividade que deve complementar o controle da medicação, que recebe a 

denominação de orientação, mas o problema eu não sei se esse medicamento é 

suficiente para atender o paciente às vezes ele nem precisa do medicamento, às 

vezes é só uma conversa, uma orientação que a gente acaba não dando 

corretamente. Segundo (Salles MM, Barros S. 2007) falta um pouco assim, esse 

controle do paciente, ele faz o acompanhamento legal, se ele está vindo legal, se 

está indo, mas a gente não vê muito o outro controle, você troca receita e não vê 

muita atividade em grupo, essas coisas, eu também vejo uma dificuldade assim na 

participação da família. (Büchele F, Laurindo DLP, Borges VF, Coelho EBS 2006)  
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A integralidade é uma prática inovadora nos espaços de saúde e um princípio 

norteador dentro do Sistema Único de Saúde, e exige que o profissional “desenvolva 

a capacidade crítica dos contextos e que problematize saberes e processos de 

educação permanente, no desenvolvimento das competências específicas de cada 

trabalho”( Pinho IC, Siqueira JCBA, Pinho LMO 2006).  

Pois, quando detemos nosso olhar para os serviços de saúde, vemos se 

repetir a fragmentação do conhecimento, onde o paciente /usuário é atendido pela 

queixa que traz ao serviço, desconhecendo sua história de vida, seus saberes e o 

processo de adoecimento e ainda, pautado o atendimento na execução de 

procedimentos, cumprindo uma planilha já prescrita pelos gestores. 

 

 7.  METODOLOGIA  

Os métodos pelos quais este estudo foi realizado obedeceram aos princípios 

éticos, conforme previsto pelos Bombeiros Voluntários de Caçador – SC e pelo 

Instituto Médico Legal do Instituto Geral de Pericias de Caçador, especificamente de 

acordo com os parâmetros do Curso de Enfermagem da Universidade do Alto Vale 

do Rio do Peixe, de forma que foram planejados estratégias e meios para a 

realização da mesma.  

Segundo Marconi e Lakatos (2009), nenhuma pesquisa parte da estaca zero, 

o pesquisador busca fontes de pesquisas já existentes, documentais e bibliográficas. 

E com citação das principais conclusões a que outros autores chegaram, permite 

salientar a contribuição da pesquisa realizada, demonstrando contradição ou 

reafirmando comportamentos e atitudes.  

 
7.1 Tipo de pesquisa    

Este estudo foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica comparativa, 

com busca em livros da biblioteca Comendador Primo Tedesco da Universidade do 

Alto Vale do Rio do Peixe, artigos científicos, nacionais e internacionais. Após a 
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efetivação da investigação bibliográfica, foi feito um levantamento de dados 

coletados no IML do IGP de Caçador e nos Bombeiros Voluntários de Caçador. 

A presente pesquisa se refere a uma revisão bibliográfica que, de acordo com 

Gil (2007) “é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos”.  

 

7.2. Fatores de inclusão  
 

Foram utilizadas para a elaboração desta pesquisa, bibliografias que 

corroborassem para fundamentar o conceito do tema, auto extermínio e tentativa de 

auto extermínio: levantamento de dados do município de Caçador-SC em 2017.  

 

7.3 Fatores de exclusão  
 

Foram excluídos do presente estudo literaturas que não estivessem 

associadas ao perfil dos pacientes de auto extermínio e tentativa de auto extermínio 

no município de caçador no ano de 2017. 

  

7.4 Delimitações do universo  

Na percepção de Oliveira (2001) diz que o universo ou população de uma 

pesquisa depende do assunto a ser investigado, e a amostra, porção ou parcela do 

universo, que realmente será submetida à verificação, é obtida ou determinada por 

uma técnica específica de amostragem.  

O universo ou população de uma pesquisa depende do assunto a ser 

investigado, e a amostra, porção ou parcela do universo, que realmente será 

submetida à verificação, é obtida ou determinada por uma técnica especifica de 

amostragem.  
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7.5 População  

Martins (2000) discorre sobre a caracterização da população: Neste item, o 

investigador irá caracterizar os sujeitos que serão objetos de estudo. Nota-se que o 

sujeito poderá ser uma unidade física; além disso, é claro, como é comum, o sujeito 

poderá ser um indivíduo. A unidade a ser pesquisada deve ser precisamente 

definida.  

Segundo Marconi e Lakatos (2011), população é o conjunto de seres 

animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em 

comum, e por sua vez, amostra é uma porção ou parcela, convenientemente 

selecionada do universo é um subconjunto do universo.  

Esta pesquisa é composta por dados de pacientes que por algum motivo 

vieram a tentar suicídio, sendo interferido muitas vezes pelos serviços de urgência e 

emergência durante a sua tentativa, e por pacientes que vieram a óbito no município 

de Caçador pelo fator de suicídio.  

A análise contou com informações concretas dos dados contidos no total de 

elementos da amostra registradas pelos Bombeiro Voluntários de Caçador em um 

total de 44 registros, sendo 40 tentativas e 4 consumados e pelo Instituto Geral De 

Pericia-IGP e Instituto Médico Legal – IML sento um total de 14 casos consumados 

no período de amostra solicitada.   

 

 

 
7.6 Procedimentos  
 

 Este estudo foi composto pelo levantamento bibliográfico e de estatística do 

seguinte assunto: AUTO EXTERMÍNIO E TENTATIVA DE AUTO EXTERMÍNIO: 

LEVANTAMENTO DE DADOS NO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC EM 2017. 
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Segundo Marconi e Lakatos (2011) são vários os procedimentos para a 

realização da coleta de dados, que variam de acordo com a maneira que será 

realizada a pesquisa.  

O estudo vem através de registros de abordagem das equipes de pré-

hospitalar com os pacientes no momento de uma tentativa de auto extermínio.  

O levantamento de dados se dão através do sistema FIBRA dos Bombeiros 

Voluntários de Caçador, também dos atendimentos e pericias realizadas pelo 

Instituto Geral De Pericia-IGP e Instituto Médico Legal - IML no período de amostra 

solicitada.  

A análise dos dados teve como principal objetivo permitir o fundamento e a 

importância do assunto trabalho e das conclusões da pesquisa a partir dos dados 

coletados, analisados e apresentados através do Excel 2013.   

A análise referente a esta pesquisa teve caráter qualitativa e quantitativa, de 

modo a proporcionar informações concretas dos dados contidos no total de 

elementos da amostra registradas pelos Bombeiro Voluntários de Caçador e pelo 

Instituto Geral De Pericia-IGP e Instituto Médico Legal - IML no período de amostra 

solicitada.   

 

8. ANALISE DOS DADOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A análise dos dados teve como principal objetivo analisar e relacionar as 

tentativas de auto extermínio e o auto extermínio no município de Caçador – SC.  

A análise contou com informações concretas dos dados contidos no total de 

elementos da amostra registradas pelos Bombeiro Voluntários de Caçador em um 

total de 44 registros, sendo 40 tentativas e 4 consumados e pelo Instituto Geral De 

Pericia-IGP e Instituto Médico Legal – IML sento um total de 14 casos consumados 

no período de amostra solicitada. (2017)   
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  Para a realização completa do trabalho, foi executado o tabelamento dos 

dados de ambas instituições obtidos e encontrados chegando a este resultado final.  

 

Gráfico 1: GÊNERO DOS INDIVIDUOS QUE COMETERAM TENT ATIVAS DE 

AUTO EXTERMÍNIO, ATENDIDAS PELOS BOMBEIROS VOLUNTÁR IOS DE 

CAÇADOR  

 

Fonte: (FERREIRA, 2018) 

O gráfico acima demonstra o gênero dos  pacientes de Tentativas de Auto 

Extermínio atendidos pelos Bombeiros Voluntários de Caçador, no qual observou-se 

que  em nosso município há predominância dentre o sexo  feminino em 50% dos 

casos, tendo como segunda colocação vítimas do sexo Masculino com 45% dos 

casos e outros 5% que não foram identificados dados que confrontados com o Perfil 

das lesões autoprovocadas e tentativas de suicídio registradas no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN), são de comum relevância, notando-

se que no período de 2011 a 2016 foram notificados no SINAN 1.173.418 casos de 

violências interpessoais ou autoprovocadas. Desse total, 176.226 (15,0%) foram 

relativos à prática de lesão autoprovocada, sendo 116.113 (65,9%) casos em 

mulheres e 60.098 (34,1%) casos em homens. Considerando-se somente a 

ocorrência de lesão autoprovocada, identificaram-se 48.204 (27,4%) casos de 
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tentativa de suicídio, sendo 33.269 (69,0%) em mulheres e 14.931 (31,0%) em 

homens (BRASIL, 2018).   

 Segundo Trevisan; Santos; Oliveira, 2018), mulheres geralmente não 

desejam o suicídio no sentido de destruição, aniquilamento, mas como fuga, 

esquecimento, escapatória de sua vida presente. Dessa maneira, seria possível 

compreender as razões de elas não lançarem mão de meios considerados "radicais", 

enquanto os homens utilizam meios considerados mais violentos  

  Essa relação é constante nas diferentes faixas etárias; contudo, para o sexo 

feminino, a chance de cometer tentativas de suicídio é de três a quatro vezes maior 

(ABASSE; OLIVEIRA; SOUZA, 2018).  

 

Gráfico 2: MEIOS DAS TENTATIVAS DE AUTO EXTERMÍNIO ATENDIDAS 

PELOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR 

 

Fonte: (FERREIRA, 2018) 

No gráfico 2 podemos observar os meios das tentativas de auto extermínio 

atendidas pelos bombeiros voluntários de Caçador, onde percebe-se que o uso de 

medicamentos vem em primeiro lugar, devido ao fato de ser o meio de tentativa de 

auto extermínio menos lesivo ao organismo, tendo em vista o fator que nas tentativas 
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de auto extermínio o gênero predominante vem a ser o feminino. Em segundo lugar, 

notamos os ferimentos em pulsos, seguido das tentativas de asfixia mecânica. . 

Por tanto analisando os dados que Cassorola apud Morales;Souza (2018) cita 

em relação às tentativas de suicídio, e seus métodos mais violentos, por parte dos 

indivíduos do sexo masculino, já as tentativas de suicídio, apontam na pesquisa que 

as mulheres, em sua maioria, utilizaram como método a ingestão de medicamentos. 

Portanto, a impulsividade feminina em relação ao ato suicida, se torna representante 

de uma fantasia de certa forma ambígua, levando o fato da que a ingesta de 

medicamentos tem uma certa predominância em nosso município    

 Essa ambivalência fantasiosa representa o desejo da reconquista do objeto 

de amor perdido ou ameaçado pela perda e ao mesmo tempo pode, essa fantasia, 

ser um ato de agressão a esse mesmo amor que se premedita acabar, por isso 

mesmo a tentativa suicida não está relacionada à letalidade do método, entre tanto 

em nosso município observamos um número acentuado de casos de uso de 

medicamentos seguidos por ferimentos nos pulsos, seguido por 

enforcamento/asfixia, dados que confrontados com os dos estudo confirma que nas 

tentativas de auto extermínio o meio mais comum são os menos lesivos vindo a 

entrar em concordância com o gênero predominante das tentativas. 

 

Gráfico 3: IDADES DAS TENTATIVAS DE AUTO EXTERMÍNIO  ATENDIDAS 

PELOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR 
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Fonte: (FERREIRA, 2018)  

Neste gráfico onde demonstra as idades das tentativas de auto extermínio atendidas 

pelos bombeiros voluntários de Caçador, notamos um grande e acentuado número 

de intercorrências entre jovens de 35 a 44 anos, seguido de jovens de 15 a 24 anos, 

fatores que levam a concluir que o as pessoas que são vítimas de tentativas de auto 

extermínio são predominantes jovens com uma faixa etária menor que 44 anos. 

Segundo Cassorola apud Morales;Souza (2018)  os indivíduos que tentam 

suicídio e não morrem são predominantemente jovens e do sexo feminino, devido a 

este fator observamos que o maior pico de tentativas de auto extermínio são de 

pessoas jovem ente 35 e 44 anos seguido de pessoas de 15 e 24 anos consideradas 

jovens perante os dados levantados .   

Os altos índices de suicídio indicam que os jovens brasileiros estão morrendo 

cada vez mais por causas violentas. A grande pressão ocupacional e aumento da 

competitividade no mercado de trabalho tornam a população jovem brasileira 

particularmente vulnerável ao risco de suicídio (REV BRAS ENFERM, BRASÍLIA 

2007)  
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Gráfico 4: GÊNERO DOS AUTO EXTERMÍNIO ATENDIDAS PEL OS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR  

Fonte: (FERREIRA, 2018) 

 

 O gráfico 4 demonstra os gêneros dos autos extermínio atendidas pelos 

bombeiros voluntários de Caçador, notando que em geral o perfil predominante é o 

masculino.  

 Corroborando com os dados descritos no gráfico, Cassarola (2005)  decreve 

que o  homem vem a consumar mais o auto extermínio que as mulheres.  
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  O autor do estudo também esclarece que ao contrário das pessoas que 

cometem suicídios, que são em maioria homens e de idades mais avançadas, os 

indivíduos que tentam suicídio e não morrem são predominantemente jovens e do 

sexo feminino. 

Yunes(1993) também observou estabilidade da mortalidade por esta causa no 

Brasil e Venezuela, mas aponta uma tendência discretamente ascendente na 

Argentina, Chile, Trinidad e Tobago e EUA, no período de 1970 a 1986. Constatou-

se também do mesmo modo que outros autores uma maior mortalidade masculina 

por suicídio. O padrão sobre mortalidade masculina difere de um continente a outro, 

sendo as menores diferenças observadas na Ásia (1,0-2,2 com mediana de 1,3); os 

países europeus apresentam uma posição intermediária (1,7-5,4 com mediana de 

3,0) e nos países americanos observa-se a maior desigualdade entre sexos (3,4-9,2 

com mediana 4,1). (MORTES POR SUICÍDIO, BRASIL-2017)  

 

Gráfico 5: MEIOS DOS AUTO EXTERMÍNIO ATENDIDAS PELO S BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR

 

Fonte: (FERREIRA, 2018) 

 No gráfico 5 apresentamos os meios dos autos extermínio atendidas pelos 

bombeiros voluntários de Caçador, concluindo que os autos extermínios são de uma 
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totalidade exclusiva de enforcamento, relacionado ao fato de que a maioria dos autos 

extermínio consumados são de forma mais agressiva ao paciente.    

 Estes dados vêm de encontro com os dados apresentados pelo Ministério da 

Saúde o maior índice de auto extermínio está entre as três principais causas 

registradas a nível nacional. Sendo envenenamento ou intoxicação os principais 

meios utilizados, 57,6% envenenamento/intoxicação, 6,5% objeto pérfuro-cortante e 

5,8% enforcamento (BRASIL, 2018) 

 

 

Gráfico 6: IDADE DAS PESSOAS QUE COMETERAM AUTO EXT ERMÍNIO 

ATENDIDAS PELOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR  

 

Fonte: (FERREIRA, 2018) 

 

 No gráfico 6 apresentamos as idades das pessoas que cometeram auto 

extermínio atendidas pelos bombeiros voluntários de Caçador. Neste gráfico 

chegamos a um perfil mais idoso, onde a faixa de idade varia de 55 a 64 anos de 

idade, seguido da faixa etária entre 34-44 e 45-54, com um acontecimento por faixa 

etária, mantendo o perfil de pacientes de auto extermino um perfil mais ancião. 
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No ano 2000, constatou-se uma diferença no percentual de casos, 

predominando o grupo de idosos (28,1%) em relação às demais faixas etárias. 

Quanto ao índice de suicídio, considerando a população geral neste ano, tem-se no 

grupo do idoso a média de 20,2 suicídios por 100 mil/hab (Rev Bras Enferm, Brasília 

2007)  

 

 

Gráfico 7 : GÊNERO DAS PESSOAS QUE COMETERAM AUTO E XTERMÍNIO 

ATENDIDAS PELO IGP 

 

Fonte: (FERREIRA, 2018) 

 O gráfico 7 expõe o gênero das pessoas que cometeram auto extermínio atendidas 

pelo IGP, obtendo êxito em chegar a um perfil masculino em maioria dos casos, 

seguindo com uma diferença significativa de mulheres, dados que confrontados com 

o gráfico 4, chegando a um mesmo perfil de paciente predominantemente masculino. 

  Podemos observar também, segundo o levantamento que o número de auto 

extermínio em homes e mais acentuado confirmado a nível nacional pela Ministério 

da saúde onde segundo pesquisas conclui-se que: Homens morrem mais por 

suicídio, 21% Mulheres, 79% Homens, 62.804 mortes por suicídio, 62%  por 

enforcamento (BRASIL, 2018). 
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Gráfico 8: IDADE DAS PESSOAS QUE COMETERAM AUTO EXT ERMÍNIO 

ATENDIDAS PELO IGP 

 

Fonte: (FERREIRA, 2018) 

No gráfico 8 temos a idade das pessoas que cometeram auto extermínio 

atendidas pelo IGP chegando a uma conclusão que em Caçador a faixa estaria 

predominante de pessoas que realmente cometeram o auto extermínio variam em 

torno de 35 a 44 anos e 55 a 64 anos, analisando com o gráfico 5 chegamos à 

conclusão que a faixa etária em nosso município é predominantemente mais velha, 

corroborando com os estudos realizados pelo Ministério da Saúde onde a faixa etária 

se aproxima dos dados apresentados há nível Nacional. 

Dados que representam que as maiores taxas de suicídio no Brasil foram 

observadas na faixa etária de 70 e mais anos (8,9/100 mil hab.); com até 3 anos de 
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estudo (6,8/100 mil hab.). Entre os homens, a taxa de mortalidade por suicídio seguiu 

o mesmo padrão, com o maior valor na faixa etária de 70 anos e mais de idade 

(17,1/100 mil hab.); Já entre as mulheres, a faixa etária mais acometida foi a de 50 

a 59 anos (3,8/100 mil hab.). Brasil apresenta um nível médio de taxa de mortalidade 

por suicídio (entre 5 e 15/100 mil hab) no sexo masculino.   

Nesse grupo, as maiores taxas foram observadas na população idosa a partir 

de 70 anos O sexo feminino apresentou algumas características diferentes daquelas 

observadas entre os homens. A taxa de mortalidade por suicídio apresentou, 

segundo a classificação supracitada, um nível baixo (<5/100 mil hab.), e a maior taxa 

foi observada entre as mulheres adultas (40 a 59 anos). (BRASIL, 2018) 

 

Gráfico 9: MEIOS DOS AUTO EXTERMÍNIOS ATENDIDAS PEL O IGP 

 

Fonte: (FERREIRA, 2018) 

 E por fim no gráfico 9 apresentamos os meios dos autos extermínios 

atendidos pelo IGP. Analisando este gráfico pode se observar que os pacientes que 

realmente cometeram o auto extermínio consumando seu ato usaram meios mais 

lesivos, como a asfixia mecânica. Dados que comparados com o gráfico 5 chegamos 
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a um meio em comum, podendo concluir que há predominância dos casos de 

asfixia/enforcamento. 

O enforcamento, a intoxicação exógena e as armas de fogo foram, nessa 

ordem, os meios mais utilizados para cometer o suicídio segundo a OMS, estratégias 

de restrição aos meios de cometer suicídio, como o controle do uso de 

agrotóxicos/pesticidas e de armas de fogo, reduzem a incidência do suicídio e são 

recomendadas como instrumentos de prevenção universal, ou seja, para a 

população geral. (BRASIL, 2018).  

Tendo em vista estes dados concluímos que a maior causa de auto extermínio 

a nível nacional e municipal são as mesmas, segundo levantamento de dados a 

principal causa de auto extermínio registrada em nosso município e por 

asfixia/enforcamento.  

Ainda em relação as mortes violentas, dados a nível nacional revelam que de 

62.804 mortes por suicídio onde 62% por enforcamento (BRASIL, 2018).  
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9.  Considerações Finais  
 

 O termo auto extermínio/suicídio constitui uma importante questão de saúde 

pública no mundo inteiro. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, até 

2020, mais de 1,5 milhões de pessoas vão cometer suicídio. Com essa estimativa 

observa-se a necessidade de compreender e reconhecer os indivíduos em potencial, 

para conseguir ser realizado de uma maneira segura uma intervenção eficaz bem 

como realizar campanhas preventivas de forma impactante. 

 Corriqueiramente esses valores são mascarados na rotina do dia-a-dia, 

diminuindo os cuidados necessários que deveriam ser dispensados a estes 

indivíduos, deixando-os mais vulneráveis e susceptíveis a realização do ato de se 

dar a morte.             

Tendo em vista os dados levantados podemos observar que as pessoas que 

tentam cometer o auto extermínio-suicídio, e as que realmente conseguem cometer 

possuem causas totalmente diferentes. As causas registradas, são opostas, 

principalmente quanto ao gênero. Portanto chegamos a uma divergência visível 

entre os casos descritos, o que vem de encontro com a literatura analisada.  

 As pessoas que cometem a tentativa de auto extermínio são predominantes 

mulheres em uma faixa de idade entre 35 a 44 anos usando meios menos agressivos 

ao organismo, como o uso de medicamentos, dados esses obtidos pelo sistema 

FIBRA dos Bombeiros Voluntários de Caçador, que obedecem ao perfil nacional.  

Porém os indivíduos que vieram a consumar o ato nos eventos atendidos pelos BVC 

quanto pelo IML do IGP, pertencem a um perfil masculino onde a faixa de idade 

predominante varia entre 55 a 64  usando meios mais agressivos como o 

enforcamento, mais uma vez caminhado junto com estudos já existentes onde 
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afirmam que o homem usa de medidas mais hostis para tirar a própria vida, o que se 

explica nos fatores sociodemográficos, considerando que culturalmente o homem no 

gênero masculino, é visto como o provedor da casa e não pode deixar essa 

atribuição insuficiente, gerando uma instabilidade emocional. Quando essa função 

de responsável pelo lar está abalada, suscita conflitos e sem uma visão de 

resolutividade, muitas vezes partem para a tentativa ou auto extermínio como 

resolução de problemas.  

Fazer uma analogia entre o indivíduo e a sociedade é algo difícil, e certamente 

se apresentará de maneira deformada. As sociedades também nascem, crescem e 

se desenvolvem, involuem e morrem assim como o indivíduo. Essas sociedades, 

quando se estuda a sua história, verifica-se que elas chegam no auge depois entram 

em decadência o que leva ao auto extermínio ou a facilitação para que isso aconteça. 

Muitas vezes os agentes externos são irreversíveis em uma sociedade e as forças 

internas tem pouco influência, o que se contrapõe ao indivíduo dentro da sociedade, 

que na maioria das vezes as forças internas tem mais influência do que os agentes 

externos, levando a tentativa de auto extermino ou ao auto extermínio confirmado.   

Quando o auto extermínio/suicídio ocorre o sofrimento da família, costuma ser 

imenso, principalmente pelo sentimento de culpa por não compreenderem o 

indivíduo, não conseguindo assim perceber ou minimizar o risco, evidenciando mais 

uma vez a importância de atitudes adequadas com protocolos padronizados 

condizentes a realidade a que pertencem. 

A prevenção ao auto extermínio condiz com uma ação em todas as áreas que 

propiciem melhores condições de vida ao ser humano, uma vida digna com 

oportunidade e recursos que permitam utiliza-las. Dentre essas incluem-se o direito 

à alimentação, moradia, educação e trabalho e possibilidade de realização pessoal. 

Tudo isso depende mais da sociedade do que do indivíduo. A importância do 

desenvolvimento emocional é imensa e o ser humano deve ter direito a uma estrutura 

familiar e social que lhe forneça isso. Problemas emocionais devem ser identificados 

precocemente, tais como: depressão, ameaça de surto psicótico, uso de drogas 

licitas e ilícitas, entre outros. As ideias suicidas, quando compreendidas e 
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identificadas precocemente podem ter um impacto favorável e considerável nos 

índices observados, justificando assim a pertinência do aprofundamento do seu 

estudo. Pois as tentativas de auto extermínio/suicídio devem ser consideradas um 

pedido de ajuda e a pessoa deve ser encaminhada aos Centros de Atenção 

Psicosocial (CAPS). 

As pessoas podem matar-se ou procurar a morte de uma forma consciente ou 

inconsciente. Existe em todos os seres humanos, impulsos ou pulsões de vida bem 

como de morte.  

Diante à isto, evidencia-se neste trabalho que o índice de acontecimentos no 

município de Caçador-SC no ano de 2017 tem uma relevância considerável, portanto 

enfatiza-se a importância de um aprofundamento sobre a temática proposta. 

Observando que em muitos dos casos de auto extermínio consumado se houvesse 

uma intervenção precoce adequada poderia ter sido evitado. Pra tanto, o aluno 

acadêmico sugere o desenvolvimento e a implantação padronizada ou simplesmente 

a implementação de um protocolo condizente com a realidade local o qual auxilie o 

atendimento desses indivíduos ainda no pré e pós tentativa de auto extermínio, para 

tentar reduzir o número de casos realmente consumados, os quais vem aumentando 

em nosso município. O acadêmico deixa como proposta também a criação de 

associações ou centros de atenção a vida. Mas, para tanto, se faz necessário a 

realização uma capacitação dos profissionais atuantes nos estabelecimentos de 

urgência e emergência tanto no pré-hospitalar quando no intra-hospitalar. Se não 

existir habilitação adequada de nada adiantará qualquer programa mesmo que este 

seja capaz de ofertar a   criação de um sistema de informação interligado entre as 

instituições mantendo sempre atualizadas sobre os casos ocorridos, meios, e o que 

podem fazer para evitar uma reincidência, bem como realizar encaminhamentos 

entre as redes de atendimentos.  

 Cuidar é olhar, enxergando; ouvir, escutando; observar, percebendo; sentir, 
empatizando com o outro, estar disponível ( CARRARO; et al. , 2007 ). 
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