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Tema 2 | Situações de tentativa 
de suicídio

Objetivo geral do tema

•	 Apresentar	como	o	comportamento	autodestrutivo	pode	levar	ao	

suicídio	e	como	podemos	ajudar	as	pessoas	a	evitá-lo.

Objetivos específicos voltados para o 
conteúdo

Ao	final	do	estudo	deste	tema,	você	deverá	ser	capaz	de:

1.	 diferenciar	comportamento	autodestrutivo	direto	de	comporta-

mento	autodestrutivo	indireto;

2.	 estabelecer	os	cuidados	que	devem	ser	tomados	diante	de	um	

paciente	com	potencial	para	o	suicídio.

Competências a serem desenvolvidas

•	 auxiliar	o	enfermeiro	no	planejamento	e	na	programação	das	

atividades	de	assistência	de	enfermagem;

•	 prestar	cuidados	diretos	de	enfermagem	a	pacientes	com	po-

tencial	para	o	suicídio,	sob	supervisão	direta	ou	a	distância	do	

profissional	enfermeiro;

•	 reconhecer	os	agravos	à	saúde	que	ameaçam	a	vida,	caracteri-

zando	uma	situação	de	urgência.

•	 aplicar	as	intervenções	específicas	de	enfermagem	capazes	de	

garantir	o	cuidado	integral	no	tratamento,	prevenção	e	promo-

ção	da	saúde	mental.

Você já observou comportamentos depres-
sivos?
Todos	 passam	 por	 situações	 difíceis	 na	 vida.	 A	 forma	 como	 cada	 pessoa	

encara	seus	problemas	é	muito	pessoal.	Alguns	enfrentam	seus	problemas	

com	maior	facilidade,	vendo	sempre	o	lado	positivo	e	tendo	esperança	de	

que	tudo	sempre	irá	mudar	para	melhor.
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Já	outras	pessoas	têm	uma	tendência	mais	negativa,	mais	depressiva;	cos-

tumam	ver	o	 lado	pior	das	coisas.	Essas	 sofrem	mais	quando	passam	por	

um	momento	conturbado	e	têm	maior	probabilidade	de	desenvolver	algum	

comportamento	suicida.
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Fonte:	http://www.sxc.hu/photo/951860

Figura 2.1: As pessoas encaram seus problemas de formas diferentes: algumas são 
mais otimistas e outras, mais pessimistas.

Nesta	aula,	você	vai	aprender	a	reconhecer	o	comportamento	das	pessoas	

com	potencial	para	o	suicídio	e	como	agir	para	ajudar	a	evitar	que	o	paciente	

consiga	efetuá-lo.

Comportamento autodestrutivo
O	comportamento	autodestrutivo	pode	ser	definido	como	qualquer	ativida-

de	que	conduza	à	morte,	caso	não	seja	controlado.	Esse	tipo	de	comporta-

mento	pode	ser	classificado	em:

•	 comportamento	autodestrutivo	direto;

•	 comportamento	autodestrutivo	indireto.

Vamos	entender	melhor	cada	um	deles?

O	 comportamento	 autodestrutivo	 direto	 ocorre	 quando	 o	 indivíduo	 tem	

consciência	de	que	sua	atitude	o	levará	a	morte.	Ele	tem,	de	fato,	a	intenção	

de	morrer.

Exemplo:	gestos	suicidas,	tentativas	de	suicídio	e	o	próprio	suicídio	em	si.
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Gestos	suicidas	são	tentativas	de	enviar	um	sinal	de	que	algo	está	errado,	

com	a	finalidade	de	“chamar	a	atenção”.
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Fonte:	http://www.sxc.hu/photo/230176

Figura 2.2: Quando uma pessoa tem um comportamento autodestrutivo direto, ela 
tem consciência de que suas atitudes podem levá-la à morte.

O	comportamento	autodestrutivo	indireto	inclui	qualquer	atividade	que	seja	no-

civa	para	o	bem-estar	físico	de	uma	pessoa	e	que	possa	levar	à	morte.	A	pessoa	

não	está	ciente	desse	risco	e	frequentemente	o	nega,	quando	abordada.

Exemplo:	consumo	excessivo	de	bebidas	alcoólicas,	uso	de	drogas,	tabagis-

mo	inveterado,	ingestão	de	quantidades	enormes	de	alimentos,	negligência	

com	a	própria	saúde,	automutilação,	condução	imprudente	de	um	automó-

vel	e	comportamento	criminoso.
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Fonte:	http://www.sxc.hu/photo/1030147

Figura 2.3: O comportamento autodestrutivo indireto ocorre quando o indivíduo co-
mete ações que podem levá-lo à morte como, por exemplo, o uso de drogas. Nesse 
caso, ele não tem consciência de que sua vida está em risco.
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Todo	comportamento	suicida	é	grave,	não	importando	a	intenção	da	pessoa.	

Mesmo	que	seja	apenas	uma	ameaça,	devemos	estar	atentos,	pois	certos	

problemas	psicológicos	e	alguns	transtornos	mentais	podem	levar	uma	pes-

soa	a	atentar	contra	a	própria	vida.	Comportamento	suicida	é	um	termo	que	

engloba	os	gestos	suicidas,	as	tentativas	de	suicídio	e	o	suicídio.

De	acordo	com	a	OMS	(Organização	Mundial	de	Saúde),	o	suicídio	é	uma	

das	dez	maiores	causas	de	morte	em	todos	os	países.	Na	faixa	etária	de	15	a	

35	anos,	é	uma	das	três	maiores	causas	de	morte.

De	acordo	com	Stuart	(2002),	o	comportamento	suicida	pode	ser	dividido	

em	três	categorias	básicas:

•	 quando	uma	pessoa	faz	ameaça	de	suicídio	–	por	meio	de	um	sinal	verbal	

ou	não	verbal	ou	outra	indicação	de	que	ela	está	pensando	em	suicídio;

•	 quando	uma	pessoa	faz	 tentativas	de	suicídio	–	por	meio	de	qualquer	

ação	autodirigida	e	executada	pela	pessoa,	que	resultará	na	morte	se	não	

for	interrompida;

•	 suicídio	consumado	–	ocorre	quando	os	sinais	de	ameaça	e	as	tentativas	

não	são	socorridas	ou	interrompidas	a	tempo	e	a	pessoa	acaba	morrendo.
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Fonte:	http://www.sxc.hu/photo/153267

Figura 2.4: Mesmo que uma pessoa faça apenas uma ameaça de suicídio, ela deve 
ser levada a sério. A maioria das pessoas que consegue completar o suicídio avisa 
amigos ou familiares antes. 
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Adolf Hitler

Após	sua	última	derrota,	Adolf	Hitler	se	refugiou	em	um	esconderijo	

em	Berlim.	Vendo	que	não	tinha	mais	saída,	em	30	de	abril	de	1945,	

ele	e	sua	esposa,	Eva	Braun,	cometeram	suicídio.	Relatos	dizem	que	

ele	se	matou	com	arma	de	fogo	e	que	ela	ingeriu	veneno.

Fonte:	http://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/a/ab/
Bundesarchiv_Bild_183-H1216-
0500-002%2C_Adolf_Hitler.jpg

 
Atividade 1

Atende ao Objetivo 1 e às Competências 1 e 3

Leia	as	situações	a	seguir:

Situação	A

Eduardo	está	deprimido	há	muito	tempo.	Há	dois	anos	ele	perdeu	o	empre-

go	na	empresa	em	que	trabalhava	desde	1990.	Desde	então,	sua	família	está	

muito	preocupada	com	ele.	A	cada	dia	ele	bebe	mais,	para	tentar	esquecer	

os	problemas.	Sua	esposa	sempre	diz	que	ele	deve	procurar	um	profissional	

da	área	de	saúde	para	curar	a	depressão,	pois	do	jeito	que	as	coisas	estão	ele	

vai	acabar	morrendo.	Eduardo	não	a	escuta,	insiste	que	seu	único	problema	

é	não	ter	um	emprego	e	que	ninguém	morre	por	causa	disso.
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Situação	B

Carla	está	desesperada	porque	sua	única	filha	morreu	em	um	acidente	de	

carro	há	cerca	de	uma	semana.	Sua	irmã	está	muito	preocupada	com	ela,	

pois	teme	que	Carla	ache	que	não	tem	mais	motivos	para	viver.	Recentemen-

te,	ela	ingeriu	vários	comprimidos	e	foi	parar	no	hospital,	com	uma	overdose	

de	medicamentos.

Eduardo	e	Carla	apresentam	comportamento	autodestrutivo.	Classifique-os	

em	direto	ou	indireto	e		justifique	sua	resposta.

Situações de suicídio

As	 situações	de	 suicídio	ocorrem	quando	a	pessoa	está	em	uma	situação	

precária	de	vida	e	profunda	insatisfação	pessoal	e/ou	emocional.

Algumas	pessoas	apresentam	sinais	e	sintomas	quando	estão	em	risco	de	prati-

car	suicídio.	Se	você	as	observar	atentamente,	irá	notar	que	elas	transmitem:

•	 desesperança;

•	 sentimentos	de	culpa	e	desonra;

•	 depressão;

•	 agitação	ou	inquietação;

•	 falta	de	sono;

•	 emagrecimento;

•	 letargia;

Letargia
Perda	temporária	e	
completa	da	sensibilidade	e	
dos	movimentos	por	causa	
fisiológica	não	identificada.

Glossário



e-Tec BrasilTema 2 | Situações de tentativa de suicídio 37

•	 desinteresse;

•	 cansaço;

•	 isolamento	social.

Quando	uma	pessoa	planeja	cometer	suicídio,	muitas	vezes	se	prepara	com	

antecedência.	Para	isso,	ela	tenta	resolver	questões	pessoais	pendentes,	des-

fazer-se	de	suas	coisas	preferidas,	doar	seus	bens,	etc.



Enfermageme-Tec Brasil 38

	

Meu irmão quer se matar

Este	filme	conta	a	história	de	Wilbur,	um	jovem	que	tenta	se	matar	

várias	vezes	mas	não	consegue.	Wilbur	conta	com	a	ajuda	do	ir-

mão	e	participa	de	um	grupo	de	debates	com	outros	suicidas	para	

tentar	resolver	seu	problema.

Fonte:	http://almanaquevirtual.uol.com.br/
imgs/imgs05/070705-194255-peq-3.jpg

 
Como ajudar?

Uma	das	formas	de	ajudar	uma	pessoa	que	tem	a	intenção	de	se	matar	é	

perguntando	se	ela	pensa	em	cometer	suicídio.	A	maioria	das	pessoas	que	

tem	esse	pensamento	se	sente	mais	aliviada	se	alguém	toca	no	assunto,	pois	

assim	pode	extravasar	o	que	sente.	Ao	abordar	uma	pessoa	que	pensa	em	

suicídio,	você	deve	tentar	criar	um	vínculo	com	ela,	facilitando	a	comunica-

ção	e	criando	uma	relação	de	confiança.

Durante	a	conversa	com	a	pessoa	que	tem	a	intenção	de	cometer	suicídio,	

você	deve	observar	as	seguintes	questões:

•	 se	ela	já	teve	alguma	doença	mental;

•	 sua	condição	familiar	e	social;

•	 seu	comportamento	como	um	todo	(dentro	e	fora	de	casa);
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•	 fatores	 de	 sua	personalidade	 e	 se	 está	 passando	por	 alguma	 situação	

difícil	ou	problemática;

•	 sua	história	familiar.
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Fonte:	http://www.sxc.hu/photo/1080946

Figura 2.5: É importante conversar com o paciente que apresenta comportamento 
autodestrutivo e perguntar se ele tem a intenção de se matar. Isso permite que a 
pessoa fale sobre o assunto e se sinta um pouco melhor.

As	pessoas	identificadas	como	suicidas	em	potencial	devem	ter	uma	especial	

atenção	por	parte	da	equipe	de	saúde.	Você	poderá	colaborar	com	a	equipe	

nesse	atendimento:

 – Levar	a	sério	qualquer	ameaça	de	suicídio	e	comunicar	a	equipe	ime-

diatamente.

 – Retirar	objetos	e	outros	fatores	que	ofereçam	risco	ou	que	possam	ser	

utlizados	para	a	tentativa	de	suicídio.	O	paciente	deve	estar	sob	vigi-

lância	constante	e	longe	de	armas,	medicamentos,	cordas,	manguei-

ras	de	chuveiro,	janelas	ou	qualquer	outro	objeto	que	possa	predispor	

o	paciente	a	um	novo	ato.

 – Solicitar	a	possibilidade	de	permanência	de	familiares	ou	outras	pes-

soas	ligadas	afetivamente,	como	acompanhantes.

 – Promover	um	ambiente	controlado	e	monitorado.

 – Colocar-se	 disponível	 sempre	 para	 o	 paciente	 e	 explicar	 todos	 os	

procedimentos	médicos	e	de	segurança	como,	por	exemplo,	a	con-

tenção	no	leito.

 – Estimular	o	convívio	social,	preservando	a	privacidade.

 – Verificar	a	existência	de	prescrição	ou	 indicação	de	uso	de	medica-

mentos	antidepressivos	ou	outros.

 – Dar	livre	acesso	ao	paciente	à	equipe	de	saúde.
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 – Permitir	a	companhia	de	pessoas	significativas	junto	ao	paciente.

 – Estimular	a	expressão	de	sentimentos.

 – Reforçar	a	autoestima,	valorizando	suas	qualidades	e	comportamen-

tos	saudáveis.

 – Priorizar	os	cuidados	clínicos	quando	o	paciente	suspeito	de	tentativa	

de	suicídio	chegar	ao	hospital.	Esses	cuidados	incluem	testes	para	de-

tecção	de	intoxicação	por	drogas.	Quando	houver	trauma	associado,	

é	preciso	tomar	os	devidos	cuidados	cirúrgicos.

 – Tentar	obter	o	máximo	possível	de	informações	com	acompanhantes.

 – Pesquisar	a	existência	prévia	de	algum	transtorno	psiquiátrico.

 – Promover	o	atendimento	à	família	do	indivíduo,	buscando	identificar	

pontos	de	conflito.
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Fonte:	http://www.sxc.hu/photo/124811

Figura 2.6: Sempre devemos retirar de perto de pacientes com comportamentos au-
todestrutivos objetos que possam ser usados em uma tentativa de suicídio.

	

Ajudando a prevenir o suicídio

O	Centro	de	Valorização	da	Vida	(CVV)	é	um	serviço	de	apoio	emo-

cional	para	prevenção	do	suicídio	que	funciona	24	horas	por	dia.	

O	atendimento	é	 feito	por	 voluntários	 via	 telefone	e	presencial-

mente.	Os	voluntários	estão	sempre	disponíveis	para	conversar	e	

ajudar	a	todos	que	precisam,	mantendo	o	anonimato	de	quem	os	

procura.	Existem	postos	do	CVV	espalhados	por	 todo	o	Brasil,	e	

para	ser	voluntário	basta	ter	mais	de	18	anos	e	quatro	horas	dis-

poníveis	por	semana.



e-Tec BrasilTema 2 | Situações de tentativa de suicídio 41

Fonte:	http://www.sobral.ce.gov.br/jornal/2005/ed-jan-fev/imagens/cvv.jpg

 
Atividade 2

Atende ao Objetivo 2 e às Competências 2, 3 e 4

Imagine	que	no	seu	turno	de	trabalho	chega	uma	paciente	que	acabou	de	

tentar	o	suicídio.	Ela	já	foi	medicada	e	passa	bem.	O	que	você	faria	para	se	

certificar	de	que	ela	ficará	bem?

O	suicídio	é	um	problema	sério	de	saúde	pública,	e	sua	prevenção	e	seu	con-

trole	não	são	tarefas	fáceis;	por	isso,	temos	que	estar	muito	atentos	durante	

o	atendimento.	O	impacto	psicológico	e	social	do	suicídio	em	uma	família	

e	na	sociedade	é	muito	grande.	É	fundamental	oferecer	ao	indivíduo	com	

tendências	 suicidas	a	possibilidade	de	acreditar	no	amanhã,	no	 seu	papel	

de	protagonista	da	própria	vida.	Para	isso,	é	preciso	que	os	profissionais	de	

enfermagem,	como	você,	considerem	as	particularidades	e	necessidades	de	

cada	uma	dessas	pessoas.
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Resumo

•	 O	comportamento	autodestrutivo	é	qualquer	atividade	que	conduza	à	

morte,	caso	não	seja	controlado.	Ele	pode	ser	direto	ou	indireto.

•	 O	comportamento	autodestrutivo	direto	ocorre	quando	a	pessoa	 sabe	

que	suas	atitudes	a	levarão	à	morte.	Esse	comportamento	costuma	ser	

de	curta	duração.

•	 O	 comportamento	 autodestrutivo	 indireto	 ocorre	 quando	 o	 indivíduo	

age	de	 forma	que	prejudica	o	seu	bem-estar	 físico,	podendo	 levá-lo	à	

morte.	Ele	não	tem	consciência	de	que	suas	atitudes	podem	matá-lo,	e	

esse	comportamento	dura	mais	tempo	que	o	comportamento	autodes-

trutivo	direto.

•	 O	comportamento	suicida	é	um	termo	que	engloba	os	gestos	suicidas,	as	

tentativas	de	suicídio	e	o	suicídio.

•	 As	situações	de	suicídio	ocorrem	quando	a	pessoa	passa	por	momentos	

difíceis,	de	profunda	insatisfação	pessoal	e/ou	emocional.

•	 É	importante	perguntar	para	a	pessoa	se	ela	tem	a	intenção	de	se	matar,	

pois,	dessa	forma,	ela	poderá	falar	sobre	o	assunto	e	se	sentir	melhor.

•	 Algumas	pessoas	apresentam	sinais	de	que	vão	praticar	suicídio	como:	

depressão,	falta	de	sono,	emagrecimento,	agitação,	entre	outros.

•	 Durante	uma	conversa	com	uma	pessoa	com	potencial	suicida,	você	deve	

observar	se	ela	já	teve	alguma	doença	mental,	como	é	sua	condição	fa-

miliar	e	social,	etc.

•	 Para	colaborar	no	atendimento	de	um	paciente	suicida,	você	deve:

 – levar	a	sério	qualquer	ameaça	de	suicídio;

 – retirar	objetos	e	outros	fatores	que	ofereçam	risco;

 – promover	um	ambiente	controlado	e	monitorado;

 – estimular	o	convívio	social	preservando	a	privacidade	etc.
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Informação sobre o próximo tema

No	próximo	tema,	você	estudará	sobre	a	atenção	a	surtos	psicóticos	agudos.

Respostas das atividades

Atividade 1

Situação	A	–	Comportamento	autodestrutivo	indireto.	O	hábito	de	Eduardo	

beber	cada	dia	mais	indica	um	comportamento	autodestrutivo	indireto,	pois	

isso	faz	mal	à	saúde,	ele	não	percebe	e	não	tem	a	intenção	consciente	de	

morrer.	Outro	fato	que	indica	esse	tipo	de	comportamento	é	ele	dizer	que	

não	tem	problema	e	que	não	precisa	de	ajuda.

Situação	B	–	Comportamento	autodestrutivo	direto.	Ao	ingerir	os	medica-

mentos	Carla	tinha	a	intenção	de	morrer.	Ela	tinha	consciência	de	que	sua	

atitude	poderia	levá-la	à	morte.

Nos	dois	 casos,	os	pacientes	 têm	potencial	 para	o	 suicídio	 e	precisam	de	

assistência	em	um	serviço	especializado	de	saúde	mental.

Atividade 2

Primeiramente,	você	deveria	pensar	nos	cuidados	clínicos	para	detectar	al-

gum	tipo	de	intoxicação	por	drogas	e	se	o	paciente	tem	algum	trauma	que	

precisa	de	cuidados	cirúrgicos;	promover	um	ambiente	controlado	e	moni-

torado,	certificando-se	de	que	não	há	objetos	que	possam	oferecer	riscos	ao	

paciente.	Esteja	sempre	disponível	para	explicar	os	procedimentos	necessá-

rios	e	estimular	o	convívio	social.	Reforce	a	autoestima	do	paciente	e	tente	

obter	informações	dos	acompanhantes,	verificando	se	ele	já	teve	algum	tipo	

de	problema	psiquiátrico.	Atenda	também	a	família	e	informe	se	o	paciente	

está	usando	algum	medicamento.
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