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responder a uma pergunta fundamental da 

filosofia”. 
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RESUMO 

  

 

Análise dos casos de suicídio ocorridos em Fortaleza no ano de 2007: Abordagem 

Farmacológica e Psiquiátrico-Legal. A problemática do suicídio deve ser analisada sob o 

ponto de vista médico psiquiátrico amplo e realista. Várias pesquisas são desenvolvidas com o 

propósito de identificar características associadas a indivíduos que cometem suicídio, bem 

como seus fatores de risco. Acredita-se que o suicídio deve ser analisado como um ato 

complexo, arrolado por diferentes variáveis, desde aspectos genéticos até aspectos 

psicológicos, psiquiátricos e socioculturais, portanto, estando os suicídios ligados a vários 

fatores de risco, é preciso diagnosticar precocemente os portadores de qualquer alteração 

psíquica, como também se faz necessário que a psiquiatria forense esteja capacitada para 

identificar a saúde mental dos suicidas por meio de autópsias psicológicas para servirem de 

prova em questões judiciais. Algumas das alterações associadas ao suicídio são depressão, 

alcoolismo, transtorno de personalidade e condições médicas gerais, entre outras. Tendo em 

vista que o suicídio vem se apresentando como um problema de saúde pública em diversos 

países, torna-se necessário analisar as condições implicadas em tal fenômeno para coleta de 

dados no intuito de criar estratégias para a prevenção e tratamento das causas 

desencadeadoras de tal ato. Esta dissertação analisa os casos de suicídios ocorridos em 

Fortaleza, no ano de 2007: Abordagem Farmacológica e Psiquiátrico-Legal e defende a 

necessidade de investir no tratamento neuropsicofarmacológico de todos os indivíduos 

portadores das enfermidades mentais que possam levar o suicídio. 

 

 

Palavras-Chave: Suicídio; Fatores de Risco; Tratamento Farmacológico; Psiquiatria Forense. 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Analysis of cases of suicide occurred in Fortaleza in 2007: Pharmacological and Forensic 

Psychiatric Approaches. The issue of suicide should be analyzed from a broad and realistic 

psychiatric medical point of view. Several researches have been developed in order to identify 

characteristics associated with individuals who commit suicide and its risk factors. There is a 

belief that suicide must be analysed as a complex act, enrolled by different variables, from 

genetic to psychological, psychiatric and socio-cultural aspects, therefore, suicides are linked 

to several risk factors, it is necessary to diagnose early those individuals who present any 

psychic alteration. It is also necessary that suicidal forensic psychiatry can be able to identify 

the mental health of suicide through psychological autopsies in order to use the results as 

evidences in legal questions. Some of the alterations associated to suicide are: depression, 

alcoholism, personality disorder and general medical conditions, among others. Considering 

that suicide is reported as a public health problem in many countries, it is necessary to analyze 

the circumstances involved in this phenomenon for data collection in order to develop 

strategies for prevention and treatment of precipitating causes of such an act. This thesis 

examines the cases of suicides in Fortaleza, in the year 2007: Pharmacological and Legal 

Psychiatric Approaches, and defends the need for investing in Neuropsychopharmacology 

treatment of all individuals with mental illnesses that could lead to suicide. 

 

 

Key words: suicide; risk factors, pharmacology treatment, forensic psychiatry. 
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1 INTRODUÇÃO 

O suicídio vem se mostrando um grave problema de saúde pública no Brasil e no 

mundo. Há uma tendência ao crescimento nas taxas de mortalidade por suicídio tanto nos 

países desenvolvidos quanto nos subdesenvolvidos. De acordo com os dados da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) de 2007, nos últimos 45 anos houve um aumento de 60% nessas 

taxas, além de mudanças na faixa etária, antes mais prevalentes em idosos, passando a ser 

observado em faixas etárias mais jovens, estando entre as cinco principais causas de morte em 

indivíduos de 15 a 25 anos, em ambos os sexos. Nesse sentido Correa e Barreto (2006) 

apontam que isto corresponde a uma morte a cada 40 segundos e uma tentativa a cada 3 

segundos, em todo o mundo.  

O suicídio se situa entre as principais causas de morte. Melhor entendido dentro 

de um paradigma complexo de fatores não caracteriza uma doença, mas sim, uma 

manifestação de alto impacto pela morbi-mortalidade devendo ser prevenida, diagnosticada e 

tratada às causas de base que desencadearam tal ato, sendo a principal causa os transtornos 

mentais. O tratamento de primeira linha para os transtornos mentais é o tratamento 

farmacológico, principalmente nas fases mais agudas. 

Diante da enorme associação entre transtornos mentais e atos suicidas (sabe-se, 

através de estudos de autópsia psicológica que aproximadamente 90% dos suicidas têm algum 

transtorno psiquiátrico). 

Esta dissertação apresenta informações sociais, demográficas e de saúde física e 

mental relativas a casos de suicídios ocorridos em Fortaleza, no ano 2007, onde se busca 

alertar os órgãos públicos relacionados à saúde, da necessidade de investir no tratamento 

psiquiátrico de indivíduos que manifestem sinais e ou sintomas de transtornos mentais ou 

comportamentais.  
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1.1  Justificativa 

Diversas são as justificativas para o desenvolvimento deste estudo. Em princípio 

pode-se apontar que o suicídio vem sendo amplamente estudadas nas últimas décadas pelas 

mais diferentes áreas da saúde, das ciências humanas e sociais. A variabilidade de achados 

entre diversos estudos nacionais e internacionais demonstram a importância de se desenvolver 

estudos regionais mais delimitados com o intuito de mapear uma determinada área visando 

discutir estratégias e meios de intervenção médica, social e política que vise reduzir o 

crescente aumento do suicídio. 

Outra importante justificativa é constatada em vários estudos de saúde mental 

(MINKOFF et al.,1973; BECK, 1986; ENRICKSSON et al.,1993; BEAUTRAIS et al.,1996; 

VILHJALMSSON; KRISTJANSDOTTIR; SVENINBJARNARDOTTIR,1998; GOLDNEY 

et al.,2000; SILVA., 2006) que apontam que o suicídio está em 90% dos casos associados a 

transtornos de ordem psíquica, destacando-se a depressão como a principal desencadeadora de 

tais atos contra a própria vida. 

Terceira e última justificativa se dá pela importância de desenvolver estudos que 

quebrem estigmas relacionados ao suicídio, conforme estudos de Goldney et al.,(2000) e 

Silva (2003) a ideação suicida e até mesmo as tentativas de suicídio são muitas vezes 

minimizadas, sendo tratados pela sociedade e pela equipe de saúde de assistência primária 

como problemas de pouco significado. 

 

1.2  Problema 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

(2007) a cidade de Fortaleza, capital do Ceará, é a quinta cidade mais populosa do Brasil com 

cerca de 2,5 milhões de habitantes ficando apenas atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Salvador e Brasília.  

Dados coletados na Secretária da Saúde do Município de Fortaleza sobre óbitos 

por suicídio, no período de 1998 a 2007, apresentaram uma concentração de mortes entre 
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adultos do sexo masculino com idades que variam entre 30 e 59 anos, porém, destaca-se o 

crescimento do número de casos que vem ocorrendo, se em 1998 o número de óbitos foi de 73 

indivíduos, esse número subiu em 2002 para 140 e em 2007 ocorreram 160 casos, o que leva 

a concluir que num período de uma década o aumento foi praticamente de 100% nos casos de 

suicídio na cidade se tornando um problema não só social como também de saúde pública. 

Nesse sentido, pergunta-se que ações podem ser desenvolvidas e planejadas que possam 

controlar e até mesmo diminuir o número de suicídios em Fortaleza? Qual a importância do 

tratamento farmacológico para evitar o fenômeno do suicídio em indivíduos com algum 

transtorno mental? 

 

1.3  Hipótese 

É evidente que o tratamento dos transtornos mentais é um importante meio na 

prevenção do suicídio, porém, acredita-se que o diagnóstico de doenças psiquiátricas como a 

depressão e o transtorno bipolar só é feito em uma pequena parte dos indivíduos que cometem 

o suicídio (CORRÊA e BARRERO, 2006; SILVA, 2006). Além disso, uma vez 

diagnosticados, somente uma parte deles vai receber tratamento adequado. Por sua vez, a 

OMS sugere três medidas para diminuir os casos de suicídio: 1) o tratamento dos transtornos 

psiquiátricos, 2) a redução do acesso aos métodos suicidas, 3) o adequado manejo da 

informação sobre o tema nos órgãos de difusão de massa. 

A hipótese defendida baseia-se  em diversos estudos (BEAUTRAIS et al., 1999; 

GOLDNEY et al., 2000; PIRKIS; BURGESS; DUNT, 2000) que afirmam que se todos os 

transtornos mentais pudessem ser prevenidas ou efetivamente tratadas, a incidência da 

ideação, da tentativa e do suicídio em si poderia ser diminuída em 40-50%.  

 

1.4  Objetivos 

O objetivo geral do trabalho desenvolvido foi realizar um estudo sobre os casos de 

suicídio ocorridos em Fortaleza no ano de 2007 (caracterização epidemiológica e autópsia 
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psicológica). Análise dos fatos relacionados às doenças que levaram ao suicídio, bem como, a 

avaliação dos principais aspectos psiquiátricos legais implicados neste tema. 

Buscando atingir o objetivo geral, delimitou-se como objetivos específicos 

apresentar medidas de prevenção, controle e combate ao suicídio através da identificação dos 

casos ocorridos em Fortaleza-CE no ano de 2007, realizarmos uma avaliação epidemiológica 

dos casos de suicídio bem como a sua apresentação a nível nacional e internacional, desde as 

suas teorias até os dados estatísticos mais recentes, apresentando também os fatores de risco, 

seus tabus, seus estigmas sociais e culturais, e a importância da prevenção e tratamento 

farmacológico. 

 

1.5  Estrutura da dissertação 

A dissertação está dividida em cinco partes. Exposta no item 2, a primeira parte 

apresenta uma revisão de literatura referente ao suicídio, destacando os conceitos, as 

tendências, a análise estatística, os fatores que contribuem para o desencadeamento dessa 

problemática e os aspectos psquiátrico-forenses. Apresentada no item 3, a segunda parte 

expõe os métodos científicos empregados no desenvolvimento do estudo.  

Os resultados da pesquisa de campo separados em aspectos sociodemográficos, 

familiares e de saúde mental são divulgados no item 4, terceira parte. Os mesmos resultados 

são, posteriormente no item 5, quarta parte, discutidos com a revisão literária, sendo dividido 

em sociodemográficos e familiares, de saúde mental e dá-se maior ênfase a implicações e 

necessidade de tratamento psiquiátrico para o controle e combate ao suicídio. Por fim, a 

quinta parte apresenta as considerações finais da dissertação. 

 

 

 

 

 



21 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1  Suicídio 

O conceito de suicídio é bastante amplo e polêmico, na própria conceituação 

etimológica. Na prática, através dos tempos e da cultura o suicídio teve diferentes significados 

e tratamentos. 

A palavra suicídio é composta pelo pronome latino sui, que significa “para si”, ou 

“de si”, e cidium, que significa “morte”. Este, por sua vez, é cognato do verbo latino caedare, 

que significa “matar”. Ou seja: etimologicamente, suicídio significa matar a si próprio 

(MELEIRO, 1995, p.389). 

Segundo a OMS (2007), o ato suicida é todo o ato em que o indivíduo cause uma 

lesão a si mesmo, qualquer que seja o grau de intenção letal e conhecimento do verdadeiro 

móvel do ato. Já a tentativa de suicídio pode ser considerada um ato com um resultado não 

fatal. Neste caso, um indivíduo inicia um comportamento não habitual que, sem a intervenção 

de outros, poderá causar prejuízo para si próprio. 

Conforme Reinecke apud Dattilio e Freeman (1995), o suicídio é por si só, 

caracterizado como conseqüência de uma situação de crise. Isto porque, durante a vida, há 

períodos difíceis que, para alguns indivíduos, são sentidos como insuportáveis. Tal 

discernimento, decorre da maneira como cada indivíduo avalia, interpreta e vivencia suas 

experiências individuais. 

Aguilera (1993), por sua vez, define suicídio como crise psicológica, representada 

pela inabilidade individual de resolver os problemas. Esta crise associa-se, ainda, a um estado 

de desequilíbrio emocional, geralmente proporcionado por grandes mudanças, que o 

indivíduo considera como impossíveis de serem assimiladas. Assim, o processo resulta em 

aumento da ansiedade, bem como da percepção da impossibilidade de resolução do conflito. 

Surgem, então, sentimentos de desamparo que impedem a consideração de alternativas ou a 

tomada de atitudes que modifiquem a situação. 
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O comportamento suicida é dividido em três categorias segundo Stuart e Laraia 

(2002): 

Ameaças de suicídio: são as advertências indicando que o indivíduo tem a 

possibilidade de suicídio. Os suicidas podem indicar verbalmente que não ficarão por perto 

durante muito tempo ou comunicam sua intenção de forma não verbal, ao se desfazer dos 

objetos preferidos, revisarem um testamento e assim por diante. Essas mensagens devem ser 

consideradas no contexto dos eventos de vida atual. A ameaça traduz a ambivalência do 

indivíduo a respeito da morte. A falta de uma resposta positiva pode ser interpretada como 

encorajamento para a realização do ato; 

Tentativas de suicídio: qualquer ação auto dirigida, empreendida pelo próprio 

indivíduo que poderá conduzir à morte, caso não seja interrompida; 

Suicídio: ocorre depois que todos os sinais de advertência passaram despercebidos 

ou foram ignorados. 

 

2.1.1  Aspectos Históricos e Teóricos 

O suicídio é um problema universal, presente em todos os períodos da história 

humana. Segundo Bonniec e Guillon (1994), o suicídio tem sido verificado em todas as 

épocas e em todas as culturas. Conforme os autores, esta prática corresponde à ação mediante 

a qual um indivíduo se inflige a morte, por um ato ou pela omissão de alguma providência, 

capaz de conservar a vida. É uma realidade humana, complexa, difícil de compreender e 

julgar. Sempre, porém, existiu, quer em tempo de guerra, quer em tempo de paz. 

Na antiguidade, sistemas religiosos de diversos povos ocidentais partilhavam um 

caráter comum; o fato de designarem uma morada repleta de delícias aos idosos suicidas. Para 

esses povos era extremamente penoso ter que suportar as limitações da velhice, além de que, 

o idoso não tinha o mesmo papel comunitário que desempenhava anteriormente. Também era 

comum a preconização da idéia de que uma morte violenta, preferivelmente em batalha, ou 

através do suicídio, garantiria um lugar especial no pós-morte. Essas culturas valorizavam a 

morte violenta como forma de manter ardente entre os membros da sociedade o espírito 
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guerreiro. Baseados nesses fatos, Kalina e Kovadloff (1983) indicam a existência nessas 

culturas de uma indução comunitária para a morte de si mesmo. Ainda segundo Kalina e 

Kovadloff  (1983, p. 51): “Tanto nas sociedades chamadas bárbaras pelos gregos, como na 

egípcia e na hindu, a indução franca ao suicídio por parte da comunidade tinha um sentido 

cultural legítimo e benfeitor, já que preservava a identidade do grupo”. 

Na Grécia Antiga, apesar de haver uma grande diversidade de opiniões acerca do 

suicídio, esse era um fenômeno comumente tolerado, desde que seguisse determinados 

critérios políticos e éticos, que variavam conforme o local e a época; houve um período em 

que os gregos tinham abominação por tal ato, o comparavam com a atitude extrema do 

assassinato de familiares, algo que os incomodava muito. Por conta disso, os cadáveres 

sofriam uma série de penalidades e a mão do sujeito era geralmente enterrada separada de seu 

corpo, como algo alheio ao indivíduo e que lhe causou mal (ALVAREZ, 1999). 

Os filósofos clássicos discutiam a questão do suicídio de forma racional e 

equilibrada, tendo como preceitos a moderação e a nobreza de princípios. Com Platão, ficou 

postulado o problema da subjetividade da consciência, na aproximação da realidade. O 

pensador conclui que o que distingue o ser humano dos animais é a alma e a dividiu em 

racional e irracional. Os seres humanos, portanto, sendo livres para escolher, segundo o 

pensador, são responsáveis pelos seus atos. O suicídio era, assim, considerado como ato 

covarde e passível de punição, o que se evidencia com a alteração do ritual do sepultamento 

(COHEN; FERRAZ e SEGRE, 1996). 

Aristóteles, por sua vez, reconheceu a importância do conhecimento das 

conseqüências de uma ação, para que o ser humano tenha responsabilidade por ela. O filósofo 

afirmava que viemos ao mundo como uma folha em branco, e que, através da experiência, 

adquirimos o conhecimento. Para Aristóteles, mente e corpo eram indivisíveis, como forma e 

matéria. Um indivíduo seria moralmente responsável, se, com conhecimento das 

circunstâncias e na ausência de forças externas, deliberadamente cometesse um ato específico. 

Assim, para Aristóteles, o ato suicida era considerado uma fraqueza contra a pátria, uma 

renúncia aos deveres civis (DIAS, 1991). 

O entendimento do suicídio teve uma alteração importante com Hipócrates, 

médico grego (400 a.C.). Este entendeu o suicídio como loucura e esta como um desarranjo 
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da natureza orgânica do homem. Para Hipócrates, essa natureza se estendia no corpo humano, 

sob a forma dos quatro humores. Os distúrbios mentais teriam, assim, origem em um 

desequilíbrio nos quatro líquidos presentes no corpo humano: o sangue (temperamento 

sangüíneo), a linfa (temperamento fleumático), a bile amarela (temperamento colérico) e a 

bile negra (temperamento melancólico) (BERCHERIE, 1989). 

Aos romanos o suicídio também não trazia medo ou repulsa, era uma validação 

cuidadosamente considerada e escolhida do modo e dos princípios pelos quais haviam vivido. 

Segundo o Código Justiniano, qualquer cidadão podia se matar sem qualquer conseqüência de 

punição a seu cadáver ou a seus familiares, desde que esse suicídio se justificasse com um 

motivo, dor ou doença, fastio da vida, loucura ou desonra; só não se aceitava que o indivíduo 

se matasse irracionalmente, sem deixar explícita sua causa, portanto, os romanos não puniam 

o auto-assassinato como um crime, mas como uma irracionalidade (ALVAREZ, 1999). 

Na Idade Média, a “loucura” sofreu muita repressão, pois era associada à 

possessão diabólica. O mesmo era considerado quanto aos atos de suicídio. No Cristianismo, 

o suicídio sempre foi condenado. Segundo esta visão a vida pertence a Deus. Neste sentido, 

Dias (1991) afirma que o quinto mandamento da Igreja Católica, “não matarás”, pressupõe, 

também, “não matarás a si próprio”. Para São Tomás de Aquino, o suicídio era o pior dos 

crimes. Somente Deus poderia tirar aquilo que deu ao homem – sua vida. Esta era considerada 

um dom divino. Na Idade Média Cristã, o ato de se matar configurava-se um sacrilégio. 

Nas palavras de Santo Tomás de Aquino apud Alvarez (1999): “O suicídio é um 

pecado mortal contra Deus, que nos deu a vida; é também um pecado contra a justiça e contra 

a caridade”.  

Tal significado acerca do suicídio espalha-se por toda Europa, os corpos dos 

suicidas são publicamente humilhados, sua memória é praguejada, seus familiares 

perseguidos e aquilo que começou como delicadeza moral e esclarecimento acabou  

transformando-se em atrocidades legalizadas e consagradas (ALVAREZ, 1999). 

Clarifica-se também que a forma de lidar com os cadáveres de cada suicida 

estavam ligados ao motivo e ao meio utilizado para concretizar o ato, mas acima de tudo, à 

posição social que ocupava o auto-homicida. Os suicídios considerados como fuga, suicídios 
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vulgares, eram severamente punidos, enquanto os considerados nobres, aqueles que 

ressaltavam a “honra cavalheiresca e a fé inabalável até o martírio”, esses eram admirados 

(MINOIS, 1998). 

Na transição entre Idade Média e Modernidade, com a transformação da forma de 

se compreender o homem e o mundo, há uma nova mudança na forma de compreender e lidar 

com o suicídio, como expõe Alvarez (1999, p. 159): 

O que diferenciou, portanto, a atitude da renascença da atitude da Idade Média para 
com o suicídio não foi um súbito acesso de esclarecimento na prática, mas uma nova 
ênfase sobre o individualismo que fazia com que os grandes problemas morais da 
vida, da morte e da responsabilidade parecessem mais fluidos e complexos do que 
antes, e muito mais abertos a questionamentos. 

Após a Reforma Protestante, o julgamento dos casos de suicídio deixa de ser  do 

departamento canônico, todos os decretos referentes ao suicídio passam a ser pertencentes à 

lei civil.Com esse processo, as punições contra os corpos de suicidas bem como as punições 

aplicadas às suas famílias, passam a ser entendidos como gestos bárbaros e estúpidos 

(ALVAREZ, 1999). 

A partir da Revolução Francesa, o suicídio assumiu um caráter mais oculto, 

passando a ser compreendido como um sinal de patologia (DIAS, 1991). 

Sem dúvida, o século XVIII é divisor de águas em diversos aspectos sociais, e 

com o suicídio não foi diferente, como já foi indicado em parágrafo anterior. É nesse século 

que o termo suicídio se consolida e na Pós-Revolução Francesa que este fenômeno adquire  

significado mais próximo de como o entendemos atualmente. 

O rompimento entre Igreja e Estado e a adoção por parte deste pelo liberalismo 

têm papel fundamental nesse processo, como salienta Coelho (1997, p. 50): 

Essa liberalização em relação aos suicidas foi uma das conseqüências da 
desvinculação entre a Igreja e o Estado. Este último com a ascendência da ideologia 
liberal, que preservava os assuntos privados, sentia-se cada dia mais intimidado para 
tomar resoluções contra o indivíduo, à medida que sua ação fosse um ato isolado 
que não afetasse os poderes do Estado. A Igreja, no entanto, continuou a condenar o 
suicida, abrandando, entretanto, a condenação em relação aos familiares. 
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Em determinadas sociedades, o suicídio tem um valor positivo e é, muitas vezes, 

encorajado. É percebido como uma alternativa a determinadas situações, de extremo ato 

honroso, demonstração de fidelidade e disciplina. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, 

pilotos japoneses, conhecidos como kamikazes, eram treinados para desfecharem ataques 

suicidas contra os inimigos (GREGÓRIO, 2007). 

Atualmente, nas sociedades ocidentais, diferentemente de outras culturas em que a 

morte é considerada como um fato da natureza, o suicídio constitui um tema proibido, uma 

tentativa de negação, um tabu sobre a morte. Tabu, no sentido de não ser pensado  e, muito 

menos, analisado. Por esta razão, o suicídio aciona sentimentos de vergonha, de culpa. É um 

assunto difícil de ser tratado, devido à resistência que o envolve (HUTZ, 2002). 

2.1.1.1  Freud e o suicídio sob o ponto de vista individual 

A teoria psicanalítica compreende o suicídio individualmente. Analisa as forças 

intra-psíquicas e as fantasias inconscientes que resultam em comportamento autodestrutivo. 

De acordo com a teoria de Freud (1969), a natureza humana funciona em duas 

tendências essências: Eros (pulsão que conduz à vida e Tanatos (pulsão que conduz à morte). 

São dois extremos, o primeiro conduz a vida e crescimento, enquanto que o segundo refere-se 

ao inerte, à pulsão de morte, de reverter tudo ao nada. Quando a pulsão de morte se sobrepõe 

à pulsão de vida, ocorre o suicídio ou tentativa do mesmo. 

Freud (1969) observou que, nos estados melancólicos, a agressividade dirigida a 

um objeto de amor perdido volta-se contra o próprio sujeito. O autor postulou que o suicídio 

busca atingir, primitivamente, o objeto de amor perdido e introjetado, naqueles casos 

extremos em que a perda do objeto não pode ser enfrentada através do luto. Nestes casos, 

cujas escolhas são narcisistas, a experiência de perda do objeto amado é intolerável, 

produzindo raiva e intenção assassina. Conforme Freud, todo suicida tem o desejo 

anteriormente reprimido de matar outro indivíduo. 

Os indivíduos podem matar-se ou procurar a morte de forma consciente ou 

inconsciente, pois existem dois instintos que se opõem: os de vida que levam os indivíduos ao 

crescimento, desenvolvimento, reprodução, ampliação da vida unindo a matéria viva em 
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unidades maiores e os instintos de morte que lutam para que se retorne a um estado de inércia. 

A interação desses dois instintos com os fatores externos existe sempre, e dependendo do 

resultado dessa interação, aumenta o risco de comportamentos autodestrutivos. Outra 

classificação do autor é que o suicídio pode ser total ou parcial, sendo o último definido como 

o indivíduo que mata uma parte de si mesmo, podendo ser consciente ou inconsciente, por 

exemplo, a automutilação. Na maioria dos casos o indivíduo elimina sua vida de forma 

inconsciente, o prazer de tornar real sua fantasia de vingança, de causar sofrimentos aos 

outros, é como se ele estivesse vivo para visualizar os resultados de sua morte (CASSORLA, 

1992). 

2.1.1.2 Durkheim e o suicídio sob o ponto de vista coletivo 

No final do século XIX, Durkeim (1996) refere-se ao suicídio como toda morte 

que resulta mediata ou imediatamente de um ato positivo ou negativo, realizado pela própria 

vítima, ato que esta sabia dever produzir este resultado. A tentativa de suicídio é o ato assim 

definido, mas interrompido antes que a morte tenha resultado. Ressalta a importância de que a 

vítima no momento de agir saiba a causa que o levou a essa conduta, distinguindo do paciente 

que não é agente do seu próprio falecimento. 

O comportamento suicida não pode ser atribuído a uma só causa, mas, sim, a 

várias interações complexas, de diversos fatores. Desta forma, existe um componente 

multifatorial, com fatores biológicos através da predisposição genética, distúrbios da 

agressividade e impulsividade, juntamente com fatores psicológicos, com caracterização de 

sintomas prevalentes, isolamento social, sentimentos de solidão e desespero, além de outros 

aspectos, como os culturais e econômicos. 

Durkheim (1996) descreveu três formas básicas de suicídio: 

Egoísta: é o resultado do isolamento social do indivíduo através de uma 

diminuição da sua integração social. 

Altruísta: o indivíduo encontra-se num alto e excessivo nível de integração social, 

a ponto de não mais se distinguir dos demais membros do grupo. A sociedade os mantém em 



28 

 

completa dependência, impossibilitando o desenvolvimento de suas potencialidades. Por 

exemplo, o auto-sacrifício dos mártires. 

Anômico: a falta de estrutura na sociedade, crise econômica, por exemplo, 

favorece o desequilíbrio das forças sociais e durante um período de tempo perderia a 

capacidade de regulação. Os grupos se enfraquecem, as competições se exacerbam, 

favorecendo a perda da vontade de viver. 

 

2.1.2  Aspectos Psiquiátricos Forenses 

Como visto anteriormente em tempos pretéritos, os ordenamentos jurídicos 

vislumbravam a possibilidade de mapeamento do suicídio como forma de repelir tal atitude 

do seio da sociedade. Esse comportamento era talvez empregado não só em repulsa a novas 

tentativas que pudessem ser empreendidas, mas também porque em alguns países, como na 

Grécia, o suicídio era visto como uma afronta ao próprio Estado.  

No Direito Romano eram punidos os herdeiros do suicida que se matasse com a 

pena do confisco dos bens, salvo se comprovada sua inocência pelos herdeiros. Os soldados 

que tentavam o suicídio eram punidos com a morte, exceto em situações excepcionais, em que 

a pena capital era substituída pelo desligamento com grande desonra.  

O Direito Canônico equiparou o suicídio ao homicídio, atribuindo-se muitas vezes 

ao ato desesperado a possessão do demônio, razão por que o corpo do suicida não deveria ter 

sepultura cristã, resultando daí a suspensão do cadáver numa forca. 

Suicídio deixou de ser crime, a não ser no Direito Anglo Americano, que previa a 

inumação (enterro) dos cadáveres em beira de estrada com o corpo perfurado e conseqüente 

confisco de bens. No entanto conforme apontam Abdalla-Filho e Bertolote 2006, p. 2): 

Quanto à legislação em saúde mental, ela não existe na maioria dos países africanos. 
Entre os que possuem, alguns têm versões coloniais desatualizadas, que datam de 
antes de eles se tornarem países independentes. Em várias regiões africanas, a 
tentativa de suicídio é considerada crime, como, por exemplo, na Nigéria. O 
psiquiatra africano precisa tentar explicar e convencer os profissionais do direito do 
por que da necessidade de alguém que tenta o suicídio ir para uma unidade de saúde 
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mental em vez de ir para prisão. Ao mesmo tempo, os psiquiatras ameaçam 
pacientes que tentaram suicídio de relatar suas tentativas à polícia, caso não queiram 
permanecer na instituição para tratamento. 

O Código Penal Brasileiro define o crime de “induzimento, instigação ou auxílio a 

suicídio” em seu art. 122, cuja redação é a seguinte:  

Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o 
faça: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, se o suicídio se consuma; ou reclusão, de 
1 (um) a 3 (três) anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza 
grave. 
Parágrafo único. A pena é duplicada: 
I - se o crime é praticado por motivo egoístico; 
II - se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de 
resistência. 

 

Em que pese à ausência de fixação expressa do limite etário, a menoridade a que 

se refere o texto legal abarca as vítimas maiores de 14 e menores de 18 anos. Essa conclusão é 

favorecida pelo disposto no art. 224, “a”, do Código Penal, que não considera válida a 

manifestação de vontade do menor de 14 anos ou quando a vítima tiver incapacidade absoluta 

de resistência, neste caso, a ação do agente caracteriza o crime de homicídio (CP, art. 121). 

Assim, o termo máximo reside nos 18 anos da vítima, idade a partir da qual cessa a 

menoridade penal (CP, art. 27). Após os 18 anos, a pena não mais estará sujeita ao aumento 

previsto no parágrafo único do art. 122 (PRADO, 2002). 

O quadro 1 a seguir apresenta, de maneira sucinta, o tratamento jurídico-penal 

dado ao suicídio por alguns países, segundo Figueiredo (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

  PAÍS                                   TRATAMENTO LEGAL 
 

  ARGENTINA  
 

Atualmente o Código Penal argentino, em seu art. 83, pune a “instigação ou a ajuda ao 
suicídio, tentado ou consumado, com prisão de um a quatro anos”. 
 

  
  CHILE 

 

No Código Penal chileno, o art. 393, prevê como crime a “conduta daquele que, com 
conhecimento de causa, presta auxílio a outro para que se suicide, desde que a morte da 
vítima se efetue”. 
 

  
  URUGUAI 

 

Esse Código pune, em seu art. 315, as condutas de determinação ou ajuda ao suicídio ao 
dispor: Aquele que determinar a outro o suicídio ou ajudar a cometê-lo, se ocorrer a morte, 
será castigado com seis meses de prisão a seis anos de penitenciária. O limite máximo pode 
ser elevado há doze anos quando o delito for cometido sobre pessoa menor de dezoito anos 
ou que tenha a inteligência ou a vontade debilitada por doença mental ou por abuso de 
bebidas alcoólicas ou pelo uso de estupefacientes. 
 

  
  VENEZUELA 

 

O Código Penal venezuelano pune tanto o induzimento como o auxílio 
ao suicídio. Dispõe o seu art. 414: “Aquele que tiver induzido algum indivíduo ao suicídio, 
ou com tal fim o tenha ajudado, será castigado, se o suicídio se consuma, com presídio de 
sete a dez anos”. 
 

  
  PARAGUAI  

 

O Código Penal paraguaio pune a excitação ou a ajuda ao suicídio. Diz 
seu art. 108: “Aquele que excitar o outro ao suicídio, ou ajudar a cometê-lo será castigado 
com pena privativa de liberdade de dois a dez anos. Aquele que não impedir, podendo    
fazê-lo sem risco para sua vida, será punido com pena privativa de liberdade de um a três 
anos”. 
   

 INGLATERRA 
 

O suicídio deixou de ser uma conduta punível do direito inglês, com o Suicide Act de 1961. 
No entanto, é esta mesma lei que estabelece como crime, “Instigar, facilitar, ajudar ou 
aconselhar o outro ao cometimento do suicídio. Segundo suas disposições, quem ajudar o 
outro a morrer pode ser punido com uma pena de reclusão de até 14 anos”. 
 

  
  EUA 

 

O suicídio consumado ou frustrado não é considerado crime em nenhum de seus Estados, 
embora a maioria deles puna em seus Códigos a assistência ou a ajuda ao suicídio. Assim, 
essa última conduta delitiva pode ser encontrada em vários Códigos, entre os quais 
destacamos o Código Penal da Califórnia e do Texas. 
 

   
  ITÁLIA 

 

Aquele que determinar o outro ao suicídio, ou reforçar o seu propósito suicida, ou facilitar 
de qualquer modo a execução, será punido, se o suicídio se verificar, com uma reclusão de 
cinco a doze anos. Se o suicídio não ocorrer, será punido com uma reclusão de um a cinco 
anos, sempre que da sua tentativa decorrer uma lesão pessoal grave ou gravíssima. As penas 
serão aumentadas se a pessoa instigada, estimulada ou ajudada se encontrar em uma das 
condições indicadas nos números 1 e 2 do artigo precedente. Não obstante, se a pessoa 
referida for menor de quatorze anos, ou de qualquer forma se encontrar privada da 
capacidade de entender ou de querer, será aplicável as disposições relativas ao homicídio. 
 

  
  PORTUGAL 

 

Dispõe o art. 135 (incitamento ou ajuda ao suicídio) do Código Penal português: 1. Quem 
incitar outra pessoa a suicidar-se, ou lhe prestar ajuda para esse fim, é punido com pena de 
prisão até 3 anos, se o suicídio vier efetivamente a ser tentado ou a consumar-se. 2. Se a 
pessoa incitada ou a quem se presta ajuda for menor de 16 anos ou tiver, por qualquer 
motivo, a sua capacidade de valoração ou de determinação sensivelmente diminuída, o 
agente é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos. 
     

  ESPANHA 
 

Será punido com uma pena de prisão de seis a dez anos aquele que cooperar no suicídio 
alheio, a ponto de ele mesmo (cooperador) executar a morte da vítima.  
 

 

 ALEMANHA 
 

Não há em tal código nenhum dispositivo que tipifique as condutas de participação em 
suicídio até aqui verificadas. Assim, a instigação, o induzimento ou o auxílio ao suicídio são 
condutas não puníveis perante a legislação penal alemã. 
 

 
Quadro 1 - Aspectos legais do direito comparado a questão do suicídio  
 

Fonte: Figueiredo (2001) 
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Configura-se o crime de participação em suicídio quando o suicídio tem um fim 

em si mesmo: o suicida mata-se porque não quer viver. Entretanto a vida de um homem não 

pertence a ele só, mas também ao agregado social. O direito de viver não é um direito sobre a 

vida, mas à vida, e a indisponibilidade do bem jurídico vida é que torna o suicídio um ato 

ilícito perante o ordenamento jurídico, tanto que a coação que se exerça ou efetive para que se 

impeça a consumação de um suicídio não constitui crime (CP, art. 146, § 3º, II), PEDROSO 

(1995). 

Segundo Nogueira (1995), para a configuração do suicídio há necessidade de 

intenção deliberada de se matar, isto é, comportamento doloso. E o dolo precisa ser direto, 

pois mesmo as pessoas que, advertidas de certos perigos para a vida – como o consumo de 

bebidas alcoólicas, fumo etc., que acarretam graves danos à saúde –, persistem neles, não 

praticam o suicídio, embora alguns até chegarem a dizer que “fulano está se matando” porque 

não atende às ordens médicas.  

Assim, a nossa legislação apresenta-se com um dispositivo de proteção da vida, o 

Art. 122 do Código Penal, através de três figuras típicas: induzir, instigar ou prestar auxílio ao 

suicídio. 

Induzir, instigar ou auxiliar constituem o núcleo do tipo (tipo básico). Os dois 

primeiros verbos geralmente são apresentados como sinônimos. Mas há diferenças entre eles. 

Induzir significa não só instigar, mas levar, mover, resolver e persuadir. Traduz uma iniciativa 

que é o ato de quem é o primeiro a propor, suscitar, propagar ou executar alguma idéia. 

Instigar é animar, estimular e incitar. Por ser um sinônimo de induzir, exprime ação 

secundária: o agente robustece ou revigora um propósito existente. Auxiliar é ajudar, 

favorecer e facilitar a assistência física, porque auxilia quem dá ao suicida o revólver ou o 

veneno; quem ensina ou mostra o modo de usar a arma; quem impede a intervenção de pessoa 

que poderia frustrar o ato de desespero (NORONHA, 1987).  

Para Hungria (1958), a diferença entre induzimento e instigação é que o 

induzimento pressupõe a iniciativa na formação da vontade de outrem, enquanto que na 

instigação a vítima já pensava em suicidar-se; o agente apenas revigora, robustece tal 

propósito já existente, bastando apenas o impulso necessário, como ensina Anibal Bruno 

(1966), para transformar a intenção do agente em ação.  
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Observa Bitencourt (2001) que tanto o induzimento como a instigação são 

espécies de “participação moral” em que o sujeito ativo age sobre a vontade do autor, quer 

provocando para que surja nele a vontade de cometer o crime (induzimento), quer 

estimulando a idéia existente (instigação), mas, de qualquer modo, influindo, dando 

conselhos, para a prática do crime.  

Assim, a diferença básica é que no induzimento a idéia do suicídio nunca havia 

passado pela mente da vítima, enquanto que na instigação o desígnio suicida preexistia. 

Ensina Noronha (1987) que induz o pai que, diante da desonra da filha, mostra-lhe ser a única 

solução o suicídio e instiga o genitor que, ciente do desígnio suicida da filha seduzida, lhe 

conta que assim também agiu tal mulher, revelando honra e brio.  

2.1.2.1 Questão securitária e testamentária 

O objeto jurídico é a preservação da vida humana e a saúde, um direito social de 

todos e dever do Estado, priorizado no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988. A 

tutela desses direitos está no Código Penal de forma diferenciada, reservando o Capítulo I, do 

Título I, “Crimes contra a pessoa” (Arts. 121 a 128), só para esses delitos, com rito processual 

especial (Júri), sendo de altíssima relevância tal bem, que é indisponível, sendo assim de 

nenhum efeito o consentimento da vítima, (SÁ, 1995).  

Observa-se a preocupação do Estado com o tema que evolui, uma vez que a forma 

como o homem encara a morte tem sido modificada no transcorrer dos tempos. Desse novo 

posicionamento ante a morte emerge uma profunda discussão sobre o suicídio (SUTTER 

2000) ou acidente pessoal e suas conseqüências no âmbito da responsabilidade civil. 

Segundo Marensi (1993), considera-se acidente pessoal o evento com data 

caracterizada, exclusiva e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de 

lesão física que por si só, e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como 

conseqüência direta a morte ou a invalidez permanente total ou parcial do segurado ou torne 

necessário tratamento médico.  

Forte debate doutrinário e jurisprudencial sobre o tema é objeto de infindáveis 

ações que assolam os Tribunais sobre o seguro de acidentes pessoais – seguro contratual. 
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Deve ou não o seguro cobrir o evento morte quando o indivíduo pratica o suicídio? A forma 

foi deliberada ou não? O ônus da prova cabe a quem alega, e o Código de Processo Civil em 

seu art. 333, inc. I, consagra esse princípio: “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito”. Em relação a essa questão Albuquerque (2002) afirma: 

O elevado número de demandas discutindo o mesmo tema gerou a edição de duas 
súmulas, uma do Supremo Tribunal Federal, nº 105 e outra do Superior Tribunal de 
Justiça, nº 61, abaixo transcritas: 

Súmula 105 do Supremo Tribunal Federal: "Salvo se tiver havido premeditação, o 
suicídio do segurado no período contratual de carência não exime o segurador do 
pagamento do seguro." 

Súmula 61 do Superior Tribunal de Justiça: "O seguro de vida cobre o suicídio não 
premeditado." 

Assim, tem-se que ambas as súmulas, que representam o entendimento pacífico da 
jurisprudência, tornam, na prática, inoperantes as cláusulas que excluem a 
responsabilidade da seguradora ao pagamento do benefício do seguro em casos de 
suicídio involuntário do segurado. 

A regra nesses casos é considerar o suicídio involuntário como morte acidental, 
dado que presume-se tal ato como de inconsciência e de desequilíbrio mental, pois 
uma pessoa que atenta contra a própria vida não está, ainda que temporariamente, 
dentro da normalidade de suas faculdades mentais, cabendo à seguradora o ônus de 
provar que o segurado agiu de maneira premeditada e consciente, com uma racional 
intenção de dar cabo à própria vida. 

Além dessas decisões (RTJ 37/628; RTJ 75/297; RTJ 104/1114; RT 575/150; RT 
562/128; RT 520/523; RT 401/247, entre outras), outras mais rigorosas exigem a 
prova de que o segurado suicida, cometeu o ato em função do seguro ou seja, 
contratou o seguro, com o objetivo prévio de matar-se, caracterizando, somente 
nesse caso, a contratação ilícita e fraudulenta do seguro, pois sua intenção era 
favorecer o beneficiário da apólice do seguro de vida em questão. 

 

O contrato de seguro em geral está conceituado no art. 1.432 do Código Civil 

brasileiro como sendo aquele através do qual uma das partes, o segurador, mediante o 

pagamento de determinado prêmio, se obriga a indenizar a outra parte, o segurado, do 

prejuízo resultantes de riscos futuros previstos no contrato. 

A morte mediante suicídio, ainda que não produza efeitos no Direito Penal, 

produz efeitos no Direito Civil, especialmente com relação aos contratos de seguro de vida 

(Súmula 61/STJ), podendo variar esses efeitos entre o pagamento e o não-pagamento da 

importância segurada aos beneficiários. Ao tratar do contrato de seguro de vida, o Código 

Civil pátrio, em seu art. 1.440, parágrafo único, prevê: “Considera-se morte voluntária a 

recebida em duelo, bem como suicídio premeditado por pessoa em seu juízo”.  

Deve-se considerar que a modalidade voluntária de suicídio pertence às situações 
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em que o indivíduo, com consciência e assentimento da vontade, põe termo à própria vida. É 

comum os suicidas deixarem explicações escritas do seu desejo. Outros, porém se matam 

silenciosamente e levam consigo as suas desilusões e seus sentimentos (MAIA FILHO, 1983). 

A questão, então, está em provar se houve ação premeditada em favor de 

terceiros! O autor acima citado refere que a Súmula 105/STF – “salvo se tiver havido 

premeditação, o suicídio do segurado no período contratual de carência não exime o 

segurador do pagamento do seguro” – diz respeito ao seguro de vida, e não ao de acidentes 

pessoais, embora o Supremo já tenha ensaiado estender a orientação dessa Súmula também a 

este outro tipo de contrato de seguro. 

RE - 81160, relator Min. Cunha Peixoto - Ementa: "Seguro de Vida - Suicídio não 
premeditado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal predomina no sentido 
de invalidade de cláusula que exclui indenização em seguro de vida inclusive de 
acidentes pessoais, se ocorrer suicídio não predeterminado e produzido pela 
perturbação mental do segurado.) 

Ementa: Ap. Cív. 70000548396. Seguro de vida. Suicídio involuntário. Ônus 
probatório da seguradora. Inválida a cláusula do contrato de seguro que exclui da 
cobertura a hipótese de suicídio do segurado. Necessária distinção entre suicídio 
voluntário ou involuntário, sendo que, neste último, há obrigação de indenizar. 
Súmulas 105/STF e 61/STJ. Apelação desprovida. Data do julgamento: 11.08.1999. 

Ementa. Apelação 598.582.633. Seguro de vida Suicídio. Ausência de prova de 
premeditação. Conceito. Nos termos do art. 1.440, parágrafo, do Código Civil, 
apenas “o suicídio premeditado por pessoa em juízo” afasta a cobertura do seguro. E 
por “suicídio premeditado” se há de entender aquele que foi concebido em momento 
anterior à contratação, ao efeito de beneficiar supérstite. Apelação desprovida. 
Julgado em 19.05.1999. b) Não há auxílio por omissão. Prestar auxílio é sempre 
conduta comissiva. A expressão usada no núcleo do tipo (a prestar-lhe auxílio para 
que o faça) do art. 122 do CP impede a admissão do auxílio omissivo (TJSP-Rec. – 
Rel. Hoeppner Dutra – RT 491/285). c) Falta de justa causa. Induzimento ao 
suicídio. Delito sequer em tese configurado. Vítima que teria falecido de morte 
natural, segundo exame necroscópico. Concessão de habeas corpus para o 
trancamento da ação. Inteligência do art. 122 do Código Penal – “sem ocorrência de 
suicídio, não há possibilidade de tipificação do delito do art. 122, caput, do Código 
Penal (TJSP – HC – Rel. Azavedo Franceschini – RT 531/326. d) Penal. Justa causa 
para ação penal. Presente, no caso, justa causa para ação penal, eis que, em tese, 
pode ter ocorrido instigação ao suicídio, como descrito na inicial incoativa. Os 
elementos embasadores desta peça encontram-se respaldados na prova, havendo, 
assim, indícios de que a paciente possa ter instigado a vítima a atentar contra a 
própria vida. Ademais, só se pode trancar a ação em casos extremos, em que é 
evidente a ausência de justa causa. À unanimidade, denegaram a ordem (TJRS,   
HC-RO, Rel. Saulo Brum Leal, J. em 11.05.2000). 
 

Por fim, a questão testamentária pode ser contestada via jurídica se, por exemplo, 

o testamento tiver sido feito dias ou horas antes do ato suicida, nesse caso deve ser procedido 

exame pericial específico que vise a determinar o estado mental do suicida na época da feitura 

do testamento, se doente mental, então o documento pode ser tornado sem efeito, caso 

contrário prevalece à vontade do autor do testamento. 
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2.1.2.2  Legislação e Saúde Mental 

Vários autores aceitaram por muito tempo a concepção tradicional que via na 

essência do ato jurídico a existência da vontade e, no fato jurídico, a sua ausência. Foi 

chamada de concepção clássica ou tradicional e vigorou por muitas décadas. Indispensáveis 

são algumas considerações a esse respeito com um pouco mais de profundidade. No que se 

refere ao evento morte que o homem provoca em si mesmo, suicídio, oportuna é a referência a 

uma questão que chegou a ser motivo de alentada discussão entre os juristas.  

Para desenvolvê-la, uma rápida incursão pelos campos da psicopatologia forense 

se torna indispensável. Quando a morte chega por meio da auto-provocação do agente, isto é, 

pelo suicídio, desencadeia uma série de efeitos no mundo jurídico, dando origem à questão: 

tomando como base a concepção tradicionalista, clássica (ato = presença da vontade;           

fato = sua ausência), é de se indagar: o que se teria diante de um suicídio? Um ato ou um fato 

jurídico? Para os que aceitam a presença da vontade consciente e normal no instante do ato 

suicida, será sempre um ato jurídico; para os que negam a existência dessa vontade consciente 

e da higidez mental no momento da ação auto-eliminatória, um fato jurídico.  

Enquanto realidade psicossocial, o suicídio, que é a matéria a que se reporta a 

regulação contida no art. 122 do Código Penal, tem sido objeto de diferentes tentativas de 

caracterização, sendo muito conhecidas aquelas enunciadas, de um lado por Ferri, e de outra 

parte por Durkheim e Habbwachs. Para o primeiro dos autores referidos, o suicídio constitui 

conduta que realiza o impostergado direito humano de disposição sobre a continuidade da 

própria vida, constituindo, portanto, matéria de livre deliberação de cada pessoa. Já Durkheim 

e Habbwachs possuem uma visão do suicídio como manifestação doentia, resultante de uma 

desintegração da vida social ou desintegração à ela. Já Garcia Pintos (apud HUNGRIA, 

1958), sustenta uma visão psiquiátrica do suicídio asseverando ser ele sempre uma 

manifestação de um fato patológico. 

Neste contexto, na realidade dos tempos modernos, onde a violência cresce numa 

progressão geométrica, os suicídios também ocorrem numa forma vultosa à medida que 

aumentam as dificuldades da vida. Incrementam-se conflitos e acentuam-se desajustamentos 

paralelamente ao avanço da civilização, onde se faz necessário o aprimoramento da 

psiquiatria forense para trabalhar em prol da questão entre saúde mental e legislação, 
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conforme completam os autores Abdalla-Filho e Bertolote (2006): 

 

A psiquiatria forense é o campo específico de identificação, discussão e condução de 
questões situadas na interface entre saúde mental e Lei.1 Dessa forma, para se fazer 
uma abordagem da psiquiatria forense em âmbito internacional, é fundamental um 
exame de diferentes legislações que regem o funcionamento de diversas culturas. 

 

É interessante mostrar como se configura um laudo pericial. Se tomarmos o 

significado corrente do que seja laudo, vê-se que se trata da busca de uma causa para um 

determinado efeito. Assim o médico, ao formular um laudo, procura por causa (s). Trata-se, 

então, da formulação de um diagnóstico (causa) possível, que seja explicativo de 

determinados efeitos (a doença). 

A história da psiquiatria forense está relacionada aos deslocamentos históricos que 

sofreram os transtornos mentais ao longo dos séculos. Na Grécia antiga a etiologia dos 

transtornos mentais era explicada pelo poder da possessão de divindades. A natureza da 

divindade, boa ou má, que encarnava cada enfermo era determinada pelo tipo de palavras que 

ele verbalizava. Nesse tipo de formulação da doença mental, não se considerava o indivíduo 

como voluntário. À bem da verdade, a questão da vontade nem se colocava porque os 

indivíduos acometidos de qualquer transtorno, eram antes de qualquer outro aspecto, 

“escolhidos” por uma divindade e era essa a natureza da divindade que determinava a 

variação das enfermidades. 

Sabe-se através da literatura psiquiátrica forense que o inter-relacionamento com 

pessoas portadoras de transtornos mentais despertam dois tipos de preocupação que parecem 

ser as bases para o desenvolvimento precoce de normas no campo da saúde mental. A 

primeira é dirigida ao próprio paciente afetado por transtorno psiquiátrico, e a segunda diz 

respeito aos familiares, vizinhos, amigos e à sociedade em geral.  

Em relação ao paciente, a preocupação é centrada em sua vulnerabilidade em lidar 
com a sociedade nas tomadas de decisão, bem como no risco de adotar um 
comportamento que possa afetar sua saúde, sua segurança e a regência de seus bens. 
Em conseqüência disso, surgiram medidas legais para proteção dessas pessoas com 
transtornos mentais, retirando delas uma parte de seu poder de decisão, que é 
transferido a outra pessoa, gerando assim um processo de interdição judicial. Devido 
à seriedade, importância e repercussões dessa interdição, impõe-se ao médico a 
obrigação ética de se certificar de que ele está de fato baseando sua conclusão em 
evidências clínicas consistentes e o mais acuradas possível (ABDALLA-FILHO;  
BERTOLOTE, 2006). 
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Possivelmente, os cuidados com a saúde mental são os mais dependentes e mais 

afetados pela lei em todo o campo da medicina, o que reforça a necessidade de uma maior 

integração entre as abordagens psiquiátricas e legal de um determinado comportamento 

humano ou de uma determinada condição mental. Durante décadas e até recentemente, os 

objetivos dos instrumentos legais que governavam o campo da saúde mental permaneceram 

como ferramentas que permitiam tão somente uma reação por parte da sociedade em relação a 

comportamentos perturbadores ou não usuais adotados por pessoas com transtornos mentais. 

Os instrumentos legais eram usados principalmente como fonte de poder para a remoção de 

pessoas com transtornos mentais da convivência pública e para sua internação involuntária e 

compulsória em hospitais psiquiátricos. 

Em muitos países, a psiquiatria forense não é reconhecida como uma especialidade 
distinta. Mesmo aonde é reconhecida, existem enormes variações na duração do 
treinamento, assim como na composição do currículo. As diferenças nas práticas 
judiciais também merecem ser consideradas, uma vez que elas não permitem uma 
padronização na prática da psiquiatria forense. Por fim, existem enormes diferenças 
de um país para outro, ou de uma cultura para outra, na disponibilidade de serviços 
psiquiátricos forenses, bem como em suas modalidades (ABDALLA-FILHO; 
BERTOLOTE, 2006). 

 

No entendimento da Escola Psicanalítica, sempre existiram – e continuam a existir 

– duas grandes forças que equilibraram e desequilibraram a estrutura psíquica do homem: 

atração e repulsão. Duas classes de instintos as governaram, no entender do pai da psicanálise, 

Sigmund Freud. O que uniu e conservou o ser humano (atração), também conhecido como 

instinto da vida, chamou-se Eros; o que desagregou, matou e destruiu (repulsão), foi 

identificado pelo nome de Thánatos, ou instinto da morte. Dentro de tais conceitos, o 

equilíbrio para a conservação da vida seria o resultado da coexistência pacífica entre os dois 

instintos. Aceitando-se a tese psicanalítica, a conclusão é uma só: o suicida não é valente nem 

covarde, apenas portador de anormalidade psíquica, de transtorno mental, no momento do ato 

extremo. 

Hoje, o entendimento generalizado é o de que aquele que deserta da vida, não tem 

perfeita saúde mental. Isso porque o instinto de conservação é uma força poderosíssima e seu 

embotamento a constatação de um estado mórbido, reconhecidamente patológico.  

Hoje sem correspondência no Código Reale, o Código revogado dispunha sobre o 
tratamento que as Companhias de Seguro davam, então, ao Suicídio. Esse 
tratamento considerado totalmente equivocado e iníquo por Napoleão Teixeira, 
mereceu dele uma crítica acerba, nos seguintes termos: “Vemos, assim, que as 
Companhias de Seguros de Vida ainda falam em suicídio ‘voluntário’ e 
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‘involuntário’ e que o parágrafo único do art. 1.440 do Código Civil alude a 
suicídio, nos casos em que, como ‘morte voluntária’ é ‘premeditada’ por pessoas em 
seu juízo. Expressões a carecerem de revisão, à luz do que, hoje, se sabe da 
psicopatologia do autocídio, particularmente no que toca à noção de suicídio no 
Código Civil – na verdade anacrônica, rançosa e arcaica (TEIXEIRA, 1949, p. 130). 

 

Por se encontrar em uma situação de desequilíbrio que compromete 

profundamente toda e qualquer normalidade, a manifestação de vontade, o chamado estado 

volitivo, em tais circunstâncias será sempre patológico, portanto, fora da normalidade. Em 

conclusão: se aceita a tese tradicionalista de que o ato jurídico se identifica pela manifestação 

da vontade e o fato jurídico pela sua ausência, sendo o instante suicida de pura exceção, em 

que o querer não seria juridicamente levado em conta, tal ação jamais poderia ser considerada 

como ato jurídico. 

A proteção à saúde mental impõe políticas públicas amplas de desenvolvimento 

econômico e social que torne menos vulnerável a população. Nos dizeres de Prandoni (2005, 

p. 123): 

A qualidade da atenção está atrelada a busca permanente de diálogo na ampliação da 
consciência coletiva sobre o processo saúde/doença mental com a percepção de    
co-responsabilidade da família sobre o tratamento, percepção dos direitos e deveres 
sociais e fortalece a relação família/equipe de saúde mental. 

 

Nada mais do que afecções ou síndromes psiquiátricas, responsáveis pela angústia 

e desequilíbrio de importantes áreas psíquicas, que afetam o equilíbrio emocional, o 

rendimento intelectual e a adaptação social. São tensões emocionais de grande duração, que 

levam à constatação de uma situação de angústia e ansiedade, insuperável pelas próprias 

forças. Há um grande enfraquecimento do ânimo interior, com queda de possibilidades 

qualitativas e quantitativas de experimentação, elaboração e ação, uma verdadeira              

auto-desvalorização do estado de ânimo, com desinteresse total pelas coisas que cercam o 

indivíduo e perda de motivação no dia-a-dia e no futuro.  

A sensação de perda e fracasso pessoal é constante, e o desinteresse por tudo e por 

todos um estado permanente. Com o passar do tempo, mais e mais se acentua,  

transformando-se em estado depressivo, centrado na presença da tristeza e da inibição 

psíquica, resultando em profunda melancolia que, entre outras, traz como conseqüências, 

perda do sono, do apetite, abandono de atividades, incapacidade para o prazer, para 

concentrar-se e tomar decisões, diminuição, ou mesmo perda, do interesse sexual, crises de 
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choro e, não raro, auto-flagelação. Ao contrário do que se fazia há algumas décadas, quando a 

depressão era considerada apenas uma alteração com forte conotação conflitual, hoje ela deve 

ser tratada com medicação específica, principalmente com a evolução da ciência psiquiátrica e 

o avanço cientifico acerca dos prováveis mecanismos responsáveis pela gênese dos 

transtornos mentais, bem como o acentuado desenvolvimento da psicofarmacologia 

principalmente nas duas ultimas décadas.  

O suicídio recebeu e recebe atenção das legislações penais no mundo inteiro, 

sendo este tema afeto à medicina legal. Sobre este assunto Ribeiro (2004) completa: 

Saliente-se, ainda, que na área das ciências médicas como um todo, o estudo do 
suicídio é procedido pela AUTÓPSIA PSICOLÓGICA, objeto da tese elaborada por 
BLANCA WERLANG, e utilizada nesta pesquisa, consistente num exame 
retrospectivo, com o estudo dos métodos, ouvida de parentes e testemunhas, tudo 
para a compreensão do suicídio. (...) A autópsia psicológica (...) é uma investigação 
imparcial, que objetiva compreender os aspectos psicológicos de uma morte em 
particular, esclarecendo o modo da morte, que pode ser natural, acidental, por 
suicídio ou homicídio, e que reflete a intenção letal ou não do falecido. Obtém-se 
essa informação analisando ‘o estilo de vida, a história comportamental e os 
elementos caracterológicos, como: grau de ambivalência, qualidade das funções 
cognitivas, estado de organização ou obsessão, estado de fúria e/ou agitação, 
quantidade de dor psíquica (...)”. 

 

Pelo fato do suicídio ser considerado uma morte “violenta” deverá ser 

encaminhado aos Institutos Médico-Legais (IML). Havendo ainda mera suspeita de um 

possível suicídio, o corpo deverá também seguir para o IML para a realização de autópsia. 

Um dos motivos da subnotificação dos casos de suicídio é exatamente o preenchimento 

inadequado e ilegal de declarações de óbito que omitem a citação de suicídio como causa de 

morte, bem como as mortes consideradas acidentais. 

 

2.1.3  Estatísticas do Suicídio 

De acordo com recente relatório da OMS (2007), cerca de 820 mil indivíduos 

suicidaram-se no ano 2000, correspondendo a uma taxa de 14,5, para cada 100 mil habitantes 

no planeta. Isso significa um suicídio a cada 40 segundos.  

A “violência autodirigida”, como o suicídio é considerado pela OMS, é hoje a 

décima quarta causa de morte no mundo, sendo a terceira entre indivíduos de 15 a 34 anos, de 
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ambos os sexos. Tal prática, portanto, não pode ser ignorada ou minimizada.  

Internacionalmente, as taxas de suicídio variam de mais de 25, por 100 mil 

habitantes, na Suíça, na Alemanha, na Áustria e nos países que compõem a Escandinávia e 

Leste Europeu, segundo a OMS (2007). A maior taxa de suicídios, no mundo industrializado, 

porém, é do Japão. Com efeito, em Portugal (que, durante muitos anos apresentou taxas 

bastante baixas), no ano 2000 houve aumento expressivo do número de autocídios. As últimas 

estatísticas disponíveis da Organização Mundial de Saúde sobre este tema, dão conta de que a 

taxa de suicídios era de 11,7 por cada 100 mil habitantes em 2002 (em 2000, era de apenas 

5,1 por 100 mil habitantes). Saliente-se que, da lista de 45 países presentes nas estatísticas da 

OMS, Portugal está em 30º lugar. 

 

Figura 1 - Faixas de mortalidade de suicídio 
 

Fonte: WERLANG e BOTEGA apud BRASIL (2006). 
 

 

A Organização Mundial da Saúde (2007) relata que cerca de um milhão de 

indivíduos cometem suicídio anualmente no planeta, e entre 10 a 20 milhões de indivíduos 

tentam suicídio. Isto, por si só, já é um fato extremamente preocupante, que deve ser encarado 



41 

 

como um problema de saúde pública mundial. 

Na faixa etária de 15 a 34 anos de todo o mundo, o suicídio é uma das três 

principais causas de morte. O relatório da OMS aponta, ainda, que o suicídio é uma das 

principais causas de morte entre jovens, em grande parte dos países desenvolvidos e muitos 

em desenvolvimento, além do que destaca que as causas destes suicídios relacionam-se a 

diversos fatores, como, por exemplo, psicológicos, biológicos e sócio-culturais (OMS, 2007). 

 

 

Gráfico 1  - Taxas mundiais de suicídio 
 
 

Fonte: OMS (2007) 
EAAD – European Alliance Against Depression 
 

 

 

Conforme relata Grandini (2001), alguns aspectos geográficos podem estar 

ligados ao aumento de taxas de suicídios, como, por exemplo, a densidade populacional de 

cada região - quanto maior a densidade, maiores as taxas de suicídio. Da mesma forma, ainda 

de maneira pouco esclarecida, parece haver uma maior tendência ao suicídio em indivíduos 
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das zonas rurais, quando comparados com indivíduos das zonas urbanas. Isto ocorre, 

provavelmente, pelo fato de que viver em zonas isoladas pode diminuir a probabilidade de 

suporte social e cuidados de saúde geral e mental. Desta forma, o isolamento ser um fator de 

risco, neste sentido. 

A OMS estima que, em 2020, 1,5 milhão de indivíduos morrerá por suicídio, e um 

número 10 a 20 vezes maior de indivíduos tentará suicídio. Nos últimos 20 anos, a população 

jovem (15 a 24 anos) apresentou o maior crescimento das taxas de suicídio e de tentativas de 

suicídio no mundo (OMS, 2007).  

Em termos epidemiológicos, o suicídio representou no ano de 2001, 1,4% do 

volume global das doenças, com possibilidade de atingir o coeficiente de 2,4% 

(aproximadamente um milhão e meio de indivíduos) no ano de 2020 (BRASIL, 2006).  

O ato suicida está entre as dez principais causas de óbito para os indivíduos 

maiores de cinco anos de idade, em todos os países nos quais há informações fidedignas sobre 

dados de mortalidade (BERTOLOTE; FLEISCHMANN, 2004).  

Este fenômeno é, atualmente, uma das duas ou três causas de morte mais 

freqüentes, entre adolescentes e adultos jovens, no mundo, mas nem sempre foi assim. Este 

crescimento dos índices de mortalidade por suicídio, nesta fase do desenvolvimento é um 

fenômeno mais recente. 

O suicídio, a depressão e o alcoolismo são, no campo da saúde mental, as 

principais preocupações da OMS. Conseqüentemente, os grupos de risco deverão ser mais 

bem discriminados e tratados dentro da prevenção primária. O fato de a adolescência ser um 

momento de transição é reconhecido e determina a importância de agir-se preventivamente, 

pois, em momentos de mudanças, o indivíduo encontra-se mais suscetível a situações de 

crises. 

O suicídio é um fenômeno trágico que não deixa de crescer. Ele se constitui na 

segunda causa de mortalidade entre jovens de 15 a 19 anos. Igualmente, no Brasil, o 

fenômeno do suicídio ainda é marcado por uma herança cultural dotada de preconceitos, 

principalmente por parte dos membros da família do indivíduo que tentou o suicídio. 
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Aspectos religiosos influenciam nesses conceitos, verifica-se como o exemplo os judeus que 

nos dias atuais realizam sepultamento dos cadáveres de suicidas em cemitérios separados. A 

influencia socioeconômica também deve ser considerada pois, famílias de classe econômica 

privilegiada tendem a omitir os casos perante o meio social. 

Dessa forma, em alguns casos, famílias de indivíduos que tentaram o suicídio, 

trazendo toda essa influência cultural, socioeconômica e religiosa, temendo a divulgação da 

imprensa e a realização de boletim de ocorrência policial, realizam a omissão do fato, 

dificultando a realização do diagnóstico, o que se faz acreditar que no total de casos 

registrados nos Sistemas de Registros atuais existam lacunas. 

Se o registro de ocorrências de suicídio e de tentativas de suicídio, de maneira 

geral, é pouco fidedigno, pode-se calcular o quanto essa dificuldade aumenta, quando se trata 

de taxas de morte por suicídio cometido por crianças e jovens. 

Com relação ao registro das taxas de suicídio e das tentativas de suicídio, 

principalmente no Brasil, estas têm variado de forma significativa principalmente devido às 

limitações nos registros públicos, metodologias dos estudos divergentes e, até mesmo, dados 

contraditórios (BAPTISTA, 2004). 

O relatório Saúde Brasil do Ministério da Saúde (BRASIL, 2006) denuncia a 

prática comum nos serviços de emergência, nos quais indivíduos que ingressam, por 

intoxicação medicamentosa, não são avaliados no que diz respeito à intencionalidade, 

desaparecendo, portanto, das estatísticas sobre o comportamento suicida, apesar de saber-se 

que este tipo de ingestão é um forte auxílio para a morte por suicídio e que, provavelmente, 

sua ocorrência é superior em dez a vinte vezes os casos de suicídio. 

No Brasil, o Estado com mais graves dados a respeito do suicídio é o Rio Grande 

do Sul. Os coeficientes padronizados passaram de níveis em torno de 9/100.000, nos anos 80, 

para 11/100.000, em 1999. Esse alto nível de mortalidade deveu-se principalmente ao 

aumento da mortalidade masculina, cujos coeficientes passaram de 14/100.000 para os atuais 

20/100.000. A razão homem/mulher aumentou de três para cinco. Os maiores coeficientes 

correspondiam aos idosos, embora as taxas estejam aumentando na população de adultos 

jovens (MENEGHEL et al., 2005). 
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Em 2004, a média nacional de suicídios passou de 3,9 por 100 mil/hab. em 1994 

para 4,5 por 100 mil/hab. A OMS considera altos os índices superiores a dez casos por 100 

mil. No mesmo período, a taxa de suicídio dos índios foi de 98 por 100 mil/hab. O Brasil 

registrou o suicídio de 7.987 indivíduos no ano de 2004. No Norte do País, foram 446 casos; 

no Nordeste 1.644; no Sudeste, 2.967; no Sul 2.147; e no Centro-Oeste 783 (BRASIL, 2006).  

Os números mostram que o problema atinge indivíduos de todas as idades. Do 

total de suicídios registrados em 2004, 103 estavam na faixa de 10 a 14 anos. Entre os jovens 

de 15 a 19 anos, foram 640 casos. Na faixa de 20 a 29 anos está o maior índice de suicidas: 

1.946 indivíduos naquele ano. Do total de indivíduos que se suicidaram em 2004, os que 

tinham idade entre 30 e 39 anos correspondem a 1.712 indivíduos. Somaram 1.459 indivíduos 

os que tinham entre 40 e 49 anos de idade. Entre os idosos, os que tinham entre 50 e 59 anos 

totalizaram 600. Na faixa etária de 70 a 79 anos, 385 se suicidaram. O número caiu para 150 

indivíduos entre os que tinham mais de 80 anos de idade.  

A mortalidade proporcional de maior magnitude por suicídio é observada entre as 

adolescentes entre 15 e 19 anos, representando o suicídio 3,8% do total das mortes 

(BARROS; MARÍN-LEÓN, 2004). 
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Tabela 1 - Taxa de mortalidade por suicídio – Brasil: 1994-2004 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2006. 
 

 

 

 

Os dados brasileiros estão em consonância com os dados da Organização Mundial 

de Saúde, os quais revelam um crescimento de suicídios entre jovens nos últimos trinta anos, 

afetando, significativamente, o futuro econômico e emocional da população. No Brasil, em 

2004, o suicídio foi a 5ª causa de morte entre jovens na idade de 10 a 19 anos, segundo dados 

da Secretaria de Vigilância em Saúde (BRASIL, 2006). Observa-se que, em certas localidades 

do Brasil, o número bruto de suicídios entre adolescentes e adultos jovens já supera as taxas 

de suicídio nas faixas etárias mais elevadas (BOTEGA; RAPELI; FREITAS, 2004).  

A gravidade desse fenômeno está relacionada não apenas às taxas de incidência e 

à possibilidade de morrer ou à morte efetiva, mas também ao intenso sofrimento emocional e 

à limitação da capacidade da vida social, afetando dramaticamente os indivíduos no seu 

entorno. 
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Tabela 2 - Taxas de suicídio, por faixa etária, para estados brasileiros no ano de 2004 

 

 

Fonte: Ministério da Saúde  (2006). 
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  Gráfico 2 – Casos de suicídios de 1990 a 2007 
   
   Fonte: Instituto Médico Legal – Fortaleza 
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Gráfico 3 – Óbitos por causas acidentais de 1990 a 2007 
 
Outros: queda de cavalo, soterramento, desabamento. 
Fonte: Instituto Médico Legal – Fortaleza 
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Devem-se considerar, também, algumas diferenças clínicas e demográficas entre 

os casos de suicídio e de tentativa de suicídio. Os homens morrem mais por este evento do 

que as mulheres que, por sua vez, realizam maior número de tentativas do que os homens. A 

prevalência de sofrimento mental grave é maior nos casos de suicídio, constituindo-se num 

importante fator de risco. Nos casos de tentativa de suicídio, aparecem, com maior freqüência, 

os transtornos de personalidade, as condições de vida e os problemas relacionais como 

precipitadores. Entre os tentadores, histórias recentes de perda real, imaginada ou temida 

aparecem com muita freqüência, assim como a existência de um evento na vida do indivíduo 

que funciona como desencadeante, relacionada a desentendimentos e perda de indivíduos 

significativos de suas relações (BOTEGA; RAPELI; FREITAS, 2004).  

Relevante registrar, ainda, que há uma diferença consistente entre os dois grupos, 

no que diz respeito à intencionalidade subjacente à presença do comportamento suicida, tendo 

em vista que, numa considerável parcela dos casos de tentativa de suicídio, os pacientes 

referem que não queriam realmente morrer, mas queriam apenas dormir ou se afastar dos 

problemas (BOTEGA; RAPELI; FREITAS, 2004). 

No Brasil, Cassorla (1987) estimou que existiam em torno de 150 tentativas de 

suicídio para cada 100 mil/hab. Destes, 75% são menores de 27 anos, na proporção de 5,4 

mulheres para cada homem. Outros dois estudos mais recentes levantaram a prevalência de 

tentativa de suicídio na população de adolescentes escolares. Em ambos os estudos, as 

mulheres apresentaram as maiores taxas.  

Nas tentativas de suicídio, a maioria dos indivíduos age impulsivamente, não 

impede a descoberta e usa métodos menos letais (WERLANG; BOTEGA, 2004). 

Os métodos mais utilizados nas tentativas de suicídio são: ingestão de 

medicamentos (60%); ingestão de venenos e agrotóxicos (20%); cortes e perfurações (8%) 

(WERLANG; BOTEGA, 2004). Entre os adolescentes internados por tentativa de suicídio, 

em hospital de emergência médica, o método mais utilizado (84% das tentativas de suicídio) 

foi à intoxicação exógena, em especial entre adolescentes do sexo feminino (FEIJÓ                

et al.,1996). 

As tentativas de suicídio são consideradas o principal fator de risco para uma nova 
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tentativa, pois muitos suicídios (30 a 60%) são o último ato numa série de tentativas 

(WERLANG; BOTEGA, 2004).  

Para Hawton, Zahl e Weatherall (2003), o risco de morrer por suicídio aumenta 

conforme a precocidade da ocorrência da tentativa de suicídio: quanto mais precoce, maior o 

risco. Cassorla (1987) estima que em torno de 25% das repetições de tentativa de suicídio se 

realizem no primeiro ano seguinte, tendendo a aumentar com o tempo.  

Os registros oficiais sobre tentativas de suicídio são mais escassos e menos 

confiáveis do que os de suicídio. Estima-se que o número de tentativas de suicídio supere o 

número de suicídios em pelo menos dez vezes. Os dados apresentados na figura a seguir 

referem-se a uma pesquisa multinacional da Organização Mundial da Saúde e foram colhidos 

na área urbana de Campinas-SP. 

 

 

Figura 2 - Tentativa de suicídio 
 
Fonte: (BRASIL, 2006). 
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2.1.4  Comportamento Suicida 

Existem diferentes classificações quanto aos tipos de comportamento suicida. 

Dorpat e Boswell (1963) classificam-no de acordo com três situações: a) o suicídio, 

completado por qualquer ato voluntário; b) as tentativas de suicídio diretas; c) a ideação 

suicida.  

Outra forma de classificar os comportamentos suicidas foi proposta por Beck,       

Kovacs e Weissmann (1979), quando um comitê de nomenclatura foi instituído pelo National 

Institute of Mental Health. Esta classificação difere da anterior especialmente por referir-se ao 

“suicídio consumado” não especificando a questão da voluntariedade do ato. Também 

constam as tentativas de suicídio como segundo item da classificação, porém, omite-se o 

adjetivo “diretas”, ampliando o conceito de tentativas de suicídio. O terceiro item dessa 

classificação, igualmente refere-se às ideações suicidas.  

Na classificação de Beck;   Kovacs e Weissmann (1979), estabelecem-se ainda 

especificadores quanto a cada um dos itens: certeza do êxito, letalidade ou risco médico de 

vida, intenção de morrer, circunstâncias mitigantes e método utilizado.  

 

2.1.5 Impacto da violência na Saúde: A epidemia silenciosa 

Apesar do grande destaque que a mídia vem dando ao tema da violência, este 

ainda é freqüentemente abordado como um assunto restrito à segurança pública. 

Acontecimentos trágicos envolvendo homicídios, violência no transito, suicídios são relatados 

quase todos os dias, de forma a ser, muitas vezes, considerados como acontecimentos banais. 

A dimensão total do fenômeno bem como seus modos de produção e, em especial, suas 

repercussões sociais (em especial na área da saúde) passam, porém, muitas vezes 

despercebidas. 

Dados preliminares do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da 

Saúde referentes a 2006 indicam que neste ano ocorreram 47.477 óbitos por homicídio (130 

por dia), 34.954 mortes no transito (96 por dia) e 8.344 suicídio (23 por dia), o que equivale a 

249 mortes (número superior ao de recente desastre aéreo) ocorrendo a cada dia. (Fonte: 

Consensus – Jornal do Conselho Nacional de Secretários de Saúde / ISSN 1413-1579). 
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

TOTAL ANO 2109 2398 2047 2275 2406 2523 2645 2835 3146 3596 3853 3988 3082 3048 3228 3638 3433 3314

Trânsito 567 647 641 631 680 746 791 841 751 824 809 820 826 877 910 1107 976 899

Homicídio 519 595 547 666 723 742 691 785 889 880 992 932 960 992 1032 1212 1316 1406

Causa Acidental 235 233 223 294 271 290 287 255 283 297 271 309 290 316 279 358 326 312

Afogamento 148 123 115 115 189 162 192 187 164 174 179 190 175 191 233 172 176 160

Suicídio 93 92 82 115 114 102 156 132 157 181 173 276 261 285 288 378 281 265

Causa Indeterminada 511 660 406 426 384 429 484 575 826 1190 1393 1437 542 352 468 392 334 227

Outras Causas 36 48 33 28 45 52 44 60 76 50 36 24 28 35 18 19 24 45
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     Gráfico 4 - Exames cadavéricos e suas causas de 1990 a 2007 
 

      Fonte: Instituto Médico Legal 
      * A partir de 2002 os exames de causa indeterminada passaram a ser realizados pelo SVO. 

 

 

 

2.1.6 Ideação Suicida 

Um dos componentes da gama de comportamentos suicidas, a ideação suicida, 

também é considerada um importante fator de risco para o suicídio, especialmente quando 

associada a outros fatores, como a desesperança, a ansiedade, a depressão e eventos 

estressores de vida (BECK; KOVACS; WEISSMANN, 1979).  

Ideação vem do verbo idear que é sinônimo de idealizar, em dois de seus sentidos: 

fantasiar e projetar (HOUAISS, 2001). Um dos sentidos de idealizar, portanto, é o de projetar, 

planejar. De alguma forma, por definição, ideação traria o sentido da fantasia, mas também do 

planejamento, algo que parece mais próximo ao conceito de comportamento.  

Alguns autores prescindem do conceito de ideação suicida como imagem ou 

projeto do próprio suicídio, tomando-a como noção bifatorial, que pode ser representada pela 
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presença de pensamentos de morte, ou pela ausência de pensamentos de vida (DYCK, 1991).  

Ayd Jr. (1995) descreve ideação suicida como pensamentos, idéias ou ruminações 

sobre o próprio suicídio ou ameaças claras ou abertas de se matar.  

O’Carroll et al. (1996) definiram-na como qualquer pensamento que envolva 

comportamentos associados ao suicídio, sem especificar se referia ao suicídio em geral, ou ao 

próprio suicídio.  

Alguns autores apresentam a ideação suicida associada à presença de violência. 

Variadas são as suas formas (física, sexual ou emocional), mas nem todos os estudos as 

discriminam. 

A ideação suicida é considerada um fator de risco fixo, bem como um importante 

sinalizador da necessidade de uma atenção especial, sugerindo o estudo dos fatores 

potencialmente modificáveis, como o acesso aos meios e aos métodos de suicídio, os 

transtornos mentais, as doenças físicas, o isolamento social, a desesperança e a insatisfação 

em relação à própria vida. 

Estima-se que 50% dos adolescentes com ideação suicida terminam fazendo uma 

tentativa (OMS, 2007).  

As prevalências da ideação suicida na população jovem variam de 9,5% a 36,9%, 

conforme a metodologia utilizada. Evans; Hawton e Rodham (2004), em recente revisão sobre 

esse assunto encontraram, em estudos anglo-saxões com adolescentes entre 12 e 20 anos, 

prevalência de ideação suicida, ao longo da vida, entre 29,9 e 33,8%, e, no período de uma 

semana, freqüência de 16,9 a 44,6%. González et al. (1998), no México, encontraram a 

prevalência de 11,8 %. Duarte et al. (2002) encontraram prevalência de 9,5% de ideação entre 

42 adolescentes de uma comunidade de São Paulo. Werlang; Werlang e Botega (2004) 

pesquisaram 647 adolescentes escolares da região Sul (15 a 19 anos), cuja prevalência de 

ideação suicida foi de 36,9%. 
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2.1.7 Suicídio entre Jovens 

Os estudos epidemiológicos apontaram para altas taxas de prevalência de 

distúrbios psiquiátricos, notadamente depressão, na população jovem. Serfaty (1998) 

encontrara, na idade escolar, prevalência de 10%.  

Há diferenças importantes entre jovens depressivos com e sem tentativa de 

suicídio. Jovens deprimidos que tentaram suicídio apresentam associação com as seguintes 

variáveis: famílias desestruturadas, pais deprimidos e/ou emocionalmente indisponíveis, 

tentativa de suicídio e/ou suicídio na família, abuso emocional, físico e sexual, problemas 

escolares, dificuldade de relacionamento com amigos, abuso de álcool e drogas e 

comportamento impulsivo. A impulsividade é, freqüentemente, descrita como a principal 

característica de personalidade do adolescente que tenta suicídio, podendo ser um importante 

critério para identificar subgrupos com grande risco para o comportamento suicida (HUTZ, 

2002). 

Situado entre as principais causas de morte, o suicídio passa a ser considerado um 

problema de saúde pública. Melhor entendido dentro de um paradigma complexo de fatores 

sociais, comportamentais e psiquiátricos, não caracteriza uma doença, e sim, um desfecho de 

alto impacto social, pela morbi-mortalidade.  

Entre adolescentes, as taxas de suicídio (triênio 1998-2000) na faixa etária de 10 a 

14 anos, são praticamente iguais entre os gêneros, ficando em torno de 0,47 a 0,50 óbitos     

por 100.000 hab. Na faixa a seguir, de 15 a 19 anos, as taxas são o dobro no                    

gênero masculino (4,43 óbitos/100.000 hab.), quando comparadas às do gênero feminino                               

(1,94 óbitos/100.000 hab.). A mortalidade proporcional de maior magnitude por suicídio é 

observada entre as adolescentes entre 15 e 19 anos, representando o suicídio 3,8% do total das 

mortes (BARROS et al., 2004). 

Relatório divulgado pela associação Chinesa para a Saúde Mental diz que o 

suicídio é a principal causa de morte no país. De acordo com o documento, pessoas com idade 

entre 15 e 34 anos tem probabilidade maior de morrer devido ao suicídio do que por qualquer 

outro motivo. A Associação Chinesa para Saúde Mental, também alertou que as taxas de 

suicídio são mais altas nas regiões rurais do país e que nas mulheres seriam afetadas pelo 
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problema. Em média, ocorre um suicídio e oito tentativas a cada dois minutos no país, o que 

leva a 250 mil mortes por ano, segundo o portal de noticias estatal chinês China Daly.  

Esse aumento nas taxas entre jovens tem preocupado os estudiosos e promovido 

pesquisas que tentam explicar o fenômeno. A última década trouxe importantes avanços na 

pesquisa sobre a epidemiologia, a etiologia e o tratamento da depressão e do comportamento 

suicida em jovens. Os estudos têm-se pautado sobre como os fatores de risco combinam, 

precipitam e mantêm o comportamento suicida. Raramente existe uma relação linear entre as 

causas e essa evolução. A causa é usualmente uma combinação de fatores constitucionais 

predisponentes, começando na carga genética ou nas experiências precoces de eventos 

precipitadores de estresse, que possivelmente agem por meio de processos bioquímicos, 

psicológicos e sociais (HARRINGTON, 2001). 

2.1.7.1  Fatores comportamentais 

Evans, Hawton e Rodham (2004) identificaram, por meio de uma revisão 

sistemática em estudos baseados em população geral de adolescentes, fatores associados ao 

comportamento suicida que foram divididos em quatro segmentos: saúde física/mental e bem 

estar (depressão, ansiedade, uso de álcool e drogas, baixa auto-estima); outras características 

(orientação sexual, atividade sexual, abuso físico e sexual, comportamento suicida entre 

amigos/família/mídia, pouca religiosidade); características familiares (condição 

socioeconômica, estrutura familiar; relações familiares perturbadas, outros problemas 

familiares relacionados com a saúde física/mental); fatores sociais e educacionais (fracasso 

escolar e conduta escolar, pobre relacionamento entre os pares, suporte social, atividades de 

lazer). Muitas dessas associações também foram comuns aos estudos com população adulta e 

aos estudos com a população de adolescentes hospitalizados. Vale lembrar que esses fatores 

não apresentam uma relação causal com o comportamento suicida, e, sim, uma relação 

correlativa, e que a probabilidade de praticar uma tentativa de suicídio será tanto maior, 

quanto maior for o número de fatores existentes. 

Para Feijó et al. (1996), os fatores psicossociais apresentam uma importante 

contribuição para desencadear o comportamento suicida entre adolescentes. Esses autores 

nomeiam como eventos estressantes da vida, situações sociais negativas, fora do controle dos 

indivíduos que fazem parte desses fatores. Eles podem estar relacionados com perdas (morte, 
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mudança para nova vizinhança, nova escola, saída de familiar de casa, perda de alguém que 

dá suporte emocional, material), como podem ser agudos ou crônicos, tais quais as constantes 

brigas entre pais e os conflitos familiares. As fontes podem ser diversas, tanto externas ao 

adolescente (esfera familiar e/ou escolar), quanto internas (esferas afetivas, sexuais ou 

cognitivas). Mas nem todo estresse experimentado durante a adolescência está relacionado à 

tendência ao suicídio. 

Para a psicanálise, o suicídio constitui um processo que pode ter tido seu início na 

infância. As condições descritas acima desenvolvem jovens com menor capacidade de 

suportar frustrações, pois apresentaram, no início da vida, maior susceptibilidade a rejeições, 

embora sejam referidos, nas pesquisas sobre o suicídio, os motivos associados e os 

desencadeantes (KOVACS, 1992). 

 

 

 

 
Figura 3 - Registro de 15.629 casos de suicídio realizada pela OMS 
 
Fonte: BRASIL (2006) 
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Em relação ao suicídio pode se dizer que a sociedade e a família podem 

influenciar favoravelmente ou desfavoravelmente na escolha do caminho a ser seguido pelo 

adolescente. Taylor (1992) reafirma que o suicídio é uma das maiores causas de morte de 

indivíduos entre 10 e 24 anos de idade, com crescente aumento nas últimas décadas, definido 

por alguns estudiosos como um problema catastrófico e epidêmico. As questões individuais, 

familiares e sócio-culturais influenciam nesse comportamento. 

A literatura aponta ainda como fatores de risco que afetam a predisposição ao 

comportamento suicida: a pobreza, perdas de indivíduos significativas, conflitos familiares, 

ruptura de relacionamentos, história de suicídio na família, tentativa anterior de suicídio, 

problemas legais e laborais, abuso de álcool, abuso físico e sexual, isolamento social, 

transtornos psiquiátricos, doenças físicas dolorosas e incapacitantes, acesso fácil aos meios 

para se matar (DE LEO, 2004). 

 

2.2  Transtornos Psíquicos Associados ao Suicídio  

2.2.1  Depressão 

Flutuações do afeto em resposta a situações do cotidiano acontecem com todos os 

seres humanos, e sentimentos de tristeza, frustrações e desanimo são freqüentes como 

resposta às vicissitudes da vida. Os indivíduos costumam, normalmente, experimentar uma 

larga variedade de sentimentos e um vasto repertório de expressões afetivas. Eventualmente 

as respostas afetivas podem assumir um caráter inadequado, patológico, seja em relação à 

intensidade, duração ou circunstâncias desencadeadoras, caracterizando a ocorrência de um 

transtorno de humor ou afetivo. A depressão é o mais comum desses transtornos. Segundo 

Bahls (2004, p. 19): 

O emprego do termo depressão é amplo e ocorre em várias situações distintas. 
Existem, em geral, três usos diferentes para depressão: o uso leigo associado à 
tristeza e ao desanimo e que não representa necessariamente patologia; o uso do 
termo representando um sistema que indica humor rebaixado, deprimido, podendo 
ser encontrado em inúmeras patologias, e o uso para definir uma síndrome que reúne 
um conjunto de sinais e sintomas relacionados principalmente aos denominados 
transtornos de humor. 
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Esta generalidade de conceitos associada a estigmas e desinformação costuma 

criar concepções populares equivocadas sobre a depressão, especialmente de que esta não é 

uma doença, mas sim resultado de fraqueza de caráter e que pode ser superado pelo esforço. 

Muitas teorias já foram desenvolvidas para explicar, independentemente da 

presença ou ausência de predisposição hereditária ou de anormalidade neuroquímica, como a 

tendência à depressão pode ser o resultado das primeiras relações familiares do indivíduo, das 

condições sociais ou do estresse. As mais conhecidas são a teoria psicodinâmica, a teoria das 

respostas de inserção e separação, a teoria do aprendizado comportamental e a teoria 

cognitiva. Nos últimos anos, surgiram vários modelos experimentais com o objetivo de 

explicar o crescente interesse pela investigação dos aspectos psicológicos dos transtornos 

depressivos, entre eles: Ferster, Beck, Lewinsohn, etc. (ANGELOTTI, 2001). 

Faz-se necessário descrever um breve histórico sobre o desenvolvimento das 

primeiras teorias acerca da depressão. 

O “pai da medicina”, Hipócrates, no século IV a. C., descreveu a melancolia e a 

mania como formas de doença mental, sendo a melancolia considerada como conseqüência do 

desequilíbrio dos humores do organismo, com predomínio da bílis negra (melanio chole). 

Vários autores médicos da antiguidade empregaram esta denominação. Segundo Bahls (2004, 

p. 21): 

O conceito da doença maníaco-depressiva iniciou-se em 1686, com Bonet 
descrevendo uma doença que denominou de maníaco-melancholicus. No ano de 
1854, descrevendo uma mesma condição clínica, Falret chamou-a de folie circulaire 
e Baillarger de loucura de dupla forma. Em 1863, Kahlbaum utilizou os termos 
ciclotimia para as formas mais leves de flutuações do humor e distimia (que tem 
origem grega e significa mal-humor) para formas que apenas apresentavam uma fase 
de depressão atenuada; e, em 1899, Kraepelin, em seu tratado de Psiquiatria, reuniu 
os conceitos prévios dos autores europeus, descrevendo a psicose                  
maníaco-depressiva, e introduziu o conceito de depressão como entidade nosológica. 

 

De acordo com Skinner (1953 apud  Dennett, 1997), a depressão era o resultado 

de um debilitamento do comportamento devido à interrupção de seqüências estabelecidas que 

haviam sido reforçadas positivamente pelo ambiente social. Complementando a teoria 

anterior, Ferster (1966) apud  Dennett  (1997) sugeriu que a perda de uma fonte central de 

reforços levaria a uma diminuição de todos os comportamentos que estão organizados em 

torno do reforço perdido. Cita ainda um exemplo da aposentadoria, afirmando que poderia 

levar a uma diminuição de todos os comportamentos que estavam encadeados ao trabalho.  
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O indivíduo que se aposenta poderia ter problemas para levantar-se pela manhã, 

arrumar-se e ver os amigos. Com uma variante do pensamento citado acima, Costello (1972) 

propôs que a depressão era devida a uma ruptura da cadeia de comportamentos causada, 

provavelmente, pela perda de um dos reforços da cadeia. Assim, a perda de interesse geral no 

ambiente, por parte do sujeito deprimido, constitui uma manifestação desta diminuição da 

eficácia do reforçador. Coyne (1976) completa afirmando que depressão é uma resposta às 

preocupações do contexto social do indivíduo. E que a depressão se mantém por meio das 

respostas negativas de outros indivíduos significativas ao comportamento sintomático do 

sujeito deprimido. Assim, os indivíduos deprimidos criam um ambiente social negativo 

fazendo com que os demais se envolvam de tal modo que perdem o apoio. 

Finalizando com um enfoque recente de Lewinsohn, Gotlib e Hautzinger (1985), a 

ocorrência da depressão é considerada como um produto tanto de fatores ambientais quanto 

disposicionais, ou seja, se conceitualiza como o resultado final de mudanças, iniciadas pelo 

meio no comportamento, no afeto e nas cognições. Enquanto os fatores situacionais são 

importantes como “desencadeantes” do processo depressogênico, os fatores cognitivos são 

essenciais como “moderadores” dos efeitos do meio. Tal modelo reconhece que as diferenças 

individuais estáveis, como as características de personalidade, podem moderar o impacto dos 

eventos antecedentes, tanto para iniciar o ciclo que conduz à depressão quanto para mantê-la 

uma vez que começa. 

Segundo Stoppe Jr. (1997) a depressão pode apresentar-se de maneira 

heterogênea, com diversas apresentações clínicas, principalmente se são considerados todos 

os quadros do espectro depressivo. 

Os teóricos comportamentais vêem a depressão como uma forma de 

comportamento adquirido ou aprendido. As recompensas por agir ou por evitar certas ações 

são chamadas de reforço positivo. Indivíduos que por um motivo ou outro recebem pouco 

reforço positivo nas suas atividades tornam-se retraídos e, portanto, recebem ainda menos 

reforço positivo. As recompensas normais podem também perder seu efeito reforçador devido 

a disfunções cerebrais. De qualquer forma, os sintomas típicos da depressão são o resultado 

da mesma falta de reforço positivo.  

Segundo Angelotti (2001) os terapeutas cognitivos ou cognitivo-comportamentais 
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enfatizam que os pensamentos também podem ser fixados por reforço e contribuir para a 

depressão. Indivíduos deprimidos, de acordo com esta teoria, estão convencidos de que não 

valem nada, que o mundo é um lugar hostil, que o futuro não oferece nenhuma esperança e 

que os infortúnios acidentais são uma reprovação a sua conduta. Mesmo quando não passam 

de meros sintomas depressivos, os pensamentos derrotistas tornam-se parte de um ciclo 

destrutivo no qual a apatia, a tristeza e o retraimento social são interpretados como sinais de 

fracasso, intensificando esta resposta à fadiga, a infelicidade e o isolamento do indivíduo 

deprimido. 

Enfatizaram a depressão (modelo cognitivo) como representativa de uma redução 

na gratificação, sugerindo a estreita relação entre freqüência de atuações de um sujeito e os 

reforçadores que mantêm essas atuações (ANGELOTTI, 2001). O modelo cognitivo de Beck, 

Brown e Steer  (1997) postula três conceitos específicos para explicar o substrato psicológico 

da depressão: tríade cognitiva; esquemas e erros cognitivos. A tríade cognitiva gira em torno 

da visão negativa que o paciente tem de si mesmo, do mundo e das relações com os outros. O 

conceito de esquemas é usado para explicar porque o paciente deprimido mantém suas 

atitudes indutoras de sofrimento apesar de evidências objetivas de fatores positivos em sua 

vida. Os erros sistemáticos no pensamento do paciente deprimido mantêm a crença na 

validade de seus conceitos negativistas apesar da presença de evidências contraditórias. 

Assim, fazendo uma abrangência atual e panorâmica dos transtornos do humor 

(depressão), de acordo com Kaplan e Sadock (1999), a depressão é uma doença de interesse 

da saúde pública, afetando pelo menos 12% das mulheres e 8% dos homens em algum 

momento da vida.  

A teoria da participação das aminas biogênicas, principalmente a noradrenalina e 

a serotonina como os dois neurotransmissores mais envolvidos na fisiopatologia dos 

transtornos do humor ganha a cada dia mais comprovações cientificas e solidez, assim como a 

existência de uma maior predisposição genética nos indivíduos portadores de transtorno 

depressivo.  

2.2.1.1 Aspectos conceituais 

O transtorno depressivo maior, chamado também de depressão unipolar, é o 
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transtorno do humor mais comum, podendo manifestar-se com um único episódio ou 

episódios recorrentes, podendo seu curso ser prolongado – até dois anos ou mais – na forma 

de episódio único (KAPLAN; SADOCK, 1999). 

A depressão é o mais comum dos transtornos psiquiátricos, associado com as 

doenças clínicas sendo ao mesmo tempo, o mais não detectado e/ou não tratado. O clínico que 

é treinado somente para procurar doença orgânica está fadado à só ver a doença e perder as 

nuanças e os dramas da existência humana.  

A relação entre etiologia, sintomas característicos, processos bioquímicos, 

resposta ao tratamento e evolução dos transtornos de humor ou afetivos, está cada dia melhor 

compreendida. O expressivo avanço da ciência psiquiátrica e da psicofarmacologia vem 

proporcionado uma crescente melhora da qualidade de vida dos pacientes portadores de 

patologia depressiva.  

Os dois principais sistemas de classificação em psiquiatria atuais são a CID-10 
(1992) da Organização Mundial da Saúde (OMS) e o DSM-IV (1994) da Associação 
Americana de Psiquiatria (APA). Ambos entendem os transtornos psiquiátricos 
como doenças com componentes psicológicos e biológicos, porém não se prendem a 
sua etiologia. Tanto a CID-10 quanto o DSM-IV dividem os transtornos de humor 
em dois grandes grupos: os transtornos depressivos e os transtornos bipolares. 

 

A depressão que envolve situações de perda e luto é aquela que mais facilmente 

encontra amparo nas conceituações contemporâneas. É conhecida como depressão reativa, ou 

seja, reage a determinadas situações ocasionais e esporádicas. Embora tal depressão seja 

esperada nos quadros de perda e luto, pode vir a tornar-se patológica se o tempo de sua 

duração estender-se por período muito longo. 

2.2.1.2  Sintomatologia 

Doença clínica e depressão são experiências comuns na vida de muitos 

indivíduos. Quando estes estados coexistem, a depressão pode ser uma complicação de uma 

doença clínica (ou de seu tratamento), a causa dela, ou uma mera coincidência de ocorrência. 

Em geral é uma relação altamente complexa, algumas vezes mal-interpretada e, 

freqüentemente, negligenciada (BRASIL, 1999). Briganti (2001) completa afirmando que o 

corpo deprimido caracteriza-se por revelar todo o organismo em disfunção. 
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Os sintomas da depressão são muito variados, indo desde as sensações de tristeza, 

passando pelos pensamentos negativos até as alterações da sensação corporal como dores e 

enjôos. Contudo para se fazer o diagnóstico é necessário um grupo de sintomas centrais, tais 

como: perda de energia ou interesse, humor deprimido, dificuldade de concentração, 

alterações do apetite e do sono, lentificação das atividades físicas e mentais, sentimento de 

pesar ou fracasso. 

O sistema diagnóstico DSM-IV divide os principais transtornos depressivos 

(“depressão unipolar”) em depressão maior e distimia. O Transtorno depressivo maior 

caracteriza-se por um ou mais episódios depressivos maiores, isto é, pelo menos duas 

semanas de humor deprimido ou perda de interesse, acompanhados por pelo menos quatros 

dos seguintes sintomas adicionais de depressão, apontados por Bahls (2004, p. 22): 

Perda ou ganho significativo de peso; insônia ou hipersonia, agitação ou retardo 
psicomotor; fadiga ou perda de energia; sentimento de inutilidade ou culpa 
excessiva ou inadequada; capacidade diminuída de pensar ou concentrar-se, ou 
indecisão e pensamentos de morte recorrente.  

 

A distimia ou transtorno distímico caracteriza-se por pelo menos dois anos de humor 

deprimido na maior parte do tempo, acompanhado por sintomas depressivos adicionais que 

não satisfazem aos critérios para um episódio depressivo maior. 

 

 

• Humor deprimido ou imitável 

• Interesse ou prazer acentuadamente diminuído 

• Perda ou ganho significativo de peso, ou diminuição ou aumento de apetite. 

• Insônia ou hipersonia 

• Agitação ou retardo psicomotor 

• Fadiga ou perda de energia 

• Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inadequada 

• Capacidade diminuída de pensar ou concentrar-se, ou indecisão. 

• Pensamentos de morte recorrentes, ideação suicida, tentativa ou plano suicida. 

 
 
 Quadro 2 - Sintomas do episódio depressivo maior – DSM-IV 
   
 Fonte: Bahls  (2004, p. 23). 
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2.2.2  Transtorno Bipolar do Humor 

Nas últimas duas décadas vários estudos epidemiológicos proporcionaram uma 

compreensão mais ampla da ocorrência e do curso dos transtornos mentais, permitindo que se 

conheçam as conseqüências diretas e indiretas das doenças, como prejuízo no funcionamento 

individual, familiar e social. Essas informações servem como uma base para decisões políticas 

em saúde mental, bem como para a avaliação do acesso à assistência médica e utilização de 

serviços de saúde (ROBBINS e REGIER, 1991). 

Mais recentemente, pesquisas epidemiológicas procuraram determinar a 

magnitude do Transtorno Bipolar (TB) avaliando sua ocorrência na população geral. O 

conceito de TB tem sofrido modificações ao longo dos últimos anos, refletidas nas 

classificações diagnósticas como DSM e CID. O conceito de espectro, que amplia 

significativamente a prevalência desses transtornos, é ainda polêmico e sua validação na 

população geral é essencial para que ações específicas em saúde pública possam ser 

conduzidas, visando à adequada prevenção e tratamento do TB. 

2.2.2.1  Epidemiologia 

O transtorno bipolar do humor acomete cerca de 1% da população geral brasileira 

(ALMEIDA-FILHO et al., 1992). Mesmo sendo pouco freqüente, seu impacto sobre a vida 

dos indivíduos e seus grupos de convívio se traduz em um sério problema de saúde pública. 

Além disso, o conceito da doença sofreu reformulações significativas nos últimos anos, 

ampliando-se o seu espectro (ANGST, 2004). Desse modo, estudos mais recentes apontam 

para índices de prevalência até cinco vezes maiores, se comparados aos atuais. A partir desses 

novos critérios, cerca da metade dos indivíduos com diagnóstico para depressão unipolar 

poderia ser considerada portadora de transtorno bipolar tipo II. Isso significa que essa 

categoria de transtorno bipolar pode ser mais prevalente que a depressão maior, requerendo 

atenção redobrada por parte dos profissionais e órgãos de saúde (ANGST, 2004). 

O transtorno bipolar é a patologia do eixo I mais associada ao uso indevido de 

substâncias psicoativas. Os índices de co-morbidade com o uso indevido de álcool atingem 

60% a 85% desta população ao longo da vida, enquanto o consumo de outras substâncias 

psicoativas (excluído o tabaco), de 20% a 45% (KRISHNAN, 2005). O uso indevido de 
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álcool e drogas parece ser mais prevalente no sexo masculino, apesar de não haver diferença 

com as mulheres no que concerne ao uso de algumas substâncias, como a cocaína. Além 

disso, o consumo pelas mulheres de substâncias psicoativas chega a ser de quatro a sete vezes 

mais intensas do que a média geral para o mesmo sexo (HENDRICK et al., 2000). 

Já entre os pacientes com problemas relacionados ao uso de álcool e drogas, um 

quarto apresenta algum transtorno do humor associado. Nos serviços especializados, a 

prevalência de dependentes químicos com depressão associada pode atingir 50% e com 

transtorno bipolar, de 20% a 30%. Esses achados foram corroborados no Brasil por  Cividanes 

(2001), que encontrou uma porcentagem de 22,4% de transtornos relacionados ao consumo de 

álcool entre 85 pacientes internados em dois hospitais psiquiátricos e um serviço 

ambulatorial. Quanto ao uso indevido de outras drogas, 8,3% dos participantes referiram 

algum consumo nos últimos 12 meses, sendo a maconha (5,2%), os benzodiazepínicos (4,1%) 

e a cocaína (2,6%) os mais consumidos. 

Antecedentes familiares de uso indevido de álcool e drogas são muito comuns nos 

pacientes acometidos pela co-morbidade em questão (NOLEN et al., 2004). A prevalência é 

ainda maior quando, além do transtorno bipolar e do uso de substâncias psicoativas, um 

transtorno de conduta é diagnosticado (BIEDERMAN et al., 2000). 

2.2.2.2  Diagnóstico 

O diagnóstico começa pela analise dos sinais e sintomas a partir dos critérios da 

Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10 / OMS ou do Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV / APA).  

Um roteiro para a investigação de algumas hipóteses pode ser útil para determinar 

a relação de causalidade entre o transtorno bipolar e uso de substâncias psicoativas: 

1. O consumo de substâncias (ainda que uma única vez) desencadeou o transtorno 

bipolar do humor. 

2. A falta do consumo (síndrome de abstinência) causou ou exacerbou o 

transtorno bipolar do humor. 



64 

 

3. O transtorno bipolar do humor levou o indivíduo ao uso indevido de 

substâncias. 

4. O transtorno bipolar do humor levou ao uso indevido de substâncias, que, por 

sua vez, repercutiu negativamente na evolução do primeiro. 

Apesar de úteis na prática clínica diária, tais diretrizes estão longe da 

operacionalidade total. Conforme discutidas anteriormente, as relações de causa e efeito entre 

o transtorno bipolar e o uso indevido de substâncias ainda não estão totalmente esclarecidas e 

podem não ser as mesmas para todos os pacientes. Além disso, os sintomas relacionados à 

dependência de substâncias psicoativas e ao transtorno bipolar freqüentemente se sobrepõem. 

Todas as substâncias psicoativas, especialmente os benzodiazepínicos, possuem 

"síndromes de abstinência protraídas", cursando com sintomas depressivos que excedem o 

período estabelecido pelo DSM-IV. Requerem, por isso, um julgamento clínico apurado no 

diagnóstico diferencial. As substâncias químicas, per se, são capazes de induzir ou piorar 

síndromes depressivas ou maniatiformes, que remitem ou melhoram apenas com a 

abstinência, muitas vezes não requerendo tratamento medicamentoso posterior. Períodos de 

abstinência de substâncias como álcool, hipnóticos, opiáceos e estimulantes podem ser 

marcados por sintomas depressivos, tais como disforia, lentificação e alteração do sono, do 

apetite e da concentração (KRISHNAN, 2005).  

Ao contrário dos sintomas depressivos, os quadros maniatiformes são induzidos 

principalmente pelo uso de estimulantes e alucinógenos. Por fim, a combinação de agentes 

depressores e estimulantes em usuários pesados pode tornar ainda mais difícil a diferenciação 

entre os transtornos afetivos induzidos e não-induzidos por substâncias (STRAKOWSKI        

et al., 2000). 

O episódio maníaco é definido por um período de pelo menos uma semana, 

durante o qual existe um humor anormal e persistente elevado, expansivo ou irritável, 

acompanhado por pelo menos três destes sistemas adicionais: auto-estima elevada ou 

grandiosidade, necessidade de sono diminuída, pressão por falar, fuga de idéias, 

distratibilidade, maior envolvimento em atividades dirigidas a objetivos ou agitação 

psicomotora, envolvimento excessivo em atividades prazerosas com um alto potencial para 

conseqüências dolorosas ou danosas. Estes sintomas encontram-se relacionados no quadro 3.  
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O episódio misto caracteriza-se por um período mínimo de uma semana durante o 

qual são satisfeitos os critérios tanto para episódio maníaco quanto para alternância do humor 

acompanhada dos sintomas de episódio maníaco e episódio depressivo maior.  

 

• Auto-estima inflada ou grandiosidade 

• Necessidade de sono diminuída  

• Mais loquaz do que o habitual ou pressão por falar. 

• Fuga de idéias 

• Distratibilidade 

• Aumento de atividade dirigida a objetivos ou agitação psicomotora. 

• Envolvimento excessivo em atividade prazeroso com um alto potencial 

• cial para conseqüências dolorosas. 

 

 

 

2.2.2.3  Tratamento  

Ainda que o tratamento apresente melhores resultados quando o transtorno bipolar 

e a dependência de substâncias psicoativas aparecem em suas formas puras, a abordagem 

dessa co-morbidade pode ser bem-sucedida. Drake et al. (2004) acompanharam por três anos 

o tratamento multidisciplinar de 51 pacientes com história de transtorno bipolar há mais de 

dez anos e dependência de substâncias psicoativas. Ao final do seguimento, observaram que a 

maioria estava abstinente e vivendo de maneira autônoma, com trabalho, contatos sociais com 

não-usuários de álcool e drogas e satisfeitos com sua qualidade de vida. No entanto, houve 

pouca ou nenhuma melhora dos sintomas psiquiátricos, que os autores consideraram 

"crônicos" e "arraigados". 

Há pouco conhecimento acerca de estratégias medicamentosas específicas para 

essa população. Segundo Kosten e Kosten (2004), a medicação ideal para o tratamento da   

co-morbidade transtorno bipolar do humor e uso indevido de substâncias psicoativas deveria 

Quadro 3 - Sintomas do episódio maníaco – DSM-IV 

Fonte: Bahls  (2004, p. 24). 
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possuir as seguintes características: 

1) Remitir completamente as polarizações de humor (mania e depressão);  

2) Aliviar os sintomas de abstinência e fissura;  

3) Prevenir recaídas;  

4) Ter baixo potencial de abuso/dependência;  

5) Apresentar via de administração e posologia de fácil manejo;  

6) Apresentar alta tolerabilidade pelo paciente.  

Em pacientes com transtorno bipolar do humor e dependência de substâncias 

psicoativas, a utilização de qualquer tipo de estabilizador do humor contribui para a redução e 

melhora do padrão de consumo. O lítio, mesmo considerado a melhor opção terapêutica para 

o transtorno bipolar em sua forma pura, é significativamente menos eficaz entre bipolares 

com dependência de álcool e drogas (KOSTEN; KOSTEN, 2004). 

Estudos preliminares, em sua maioria abertos e não-controlados, têm sugerido o 

ácido valpróico  como alternativas eficazes ao lítio, pois além de sua ação estabilizadora do 

humor, ambos têm-se mostrado capazes de diminuir a impulsividade, os comportamentos 

explosivos e a fissura em usuários de álcool e cocaína (KOSTEN; KOSTEN, 2004). Em um 

recente ensaio clínico, acompanharam 59 pacientes bipolares tipo I e dependentes de álcool, 

randomizados em dois grupos. O grupo de pacientes tratado com lítio e divalproato reduziram 

significativamente seu padrão de consumo de álcool, se comparado ao grupo-placebo. O 

impacto sobre os sintomas afetivos foi semelhante para ambos os grupos.  

Outra alternativa com potencial terapêutico é o topiramato: este estabilizador de 

ação gabaérgica tem-se mostrado eficaz nas  recaídas entre usuários de álcool (KENNA; 

MCGEARY; SWIFT, 2004) e cocaína (KAMPMAN et al., 2004; ROUNSAVILLE, 2004; 

SOFUOGLU; KOSTEN, 2005). Por fim, a lamotrigina (BROWN et al., 2003) e a 

gabapentina (SOKOLSKI et al., 1999) mostraram-se eficazes na melhora dos sintomas 

depressivos, maniatiformes e da recaída em estudos abertos e não-controlados com usuários 

de cocaína.Os antipsicóticos atípicos, especialmente entre pacientes bipolares tipo II e 

usuários de álcool e drogas, têm-se mostrado eficazes como coadjuvantes dos estabilizadores 

do humor, tanto na remissão das crises de mania quanto no manejo da ansiedade. Algumas 



67 

 

questões acerca dessa classe medicamentosa ainda precisam de mais esclarecimentos, a fim de 

proporcionar mais segurança e precisão às estratégias farmacoterápicas dos especialistas. 

A fluoxetina encontra melhor aceitação, em virtude da sua segurança, ação 

farmacológica sobre a impulsividade e baixa interação medicamentosa com substâncias 

psicoativas (KOSTEN; KOSTEN, 2004). Um estudo piloto com 13 usuários de cocaína 

deprimidos utilizando venlafaxina demonstrou que esta foi capaz de remitir os sintomas 

depressivos e reduzir o consumo de cocaína na maioria dos participantes. Um estudo maior e 

com grupo controle está sendo realizado no momento (KOSTEN; KOSTEN, 2004). 

Os benzodiazepínicos são prescritos com bastante freqüência (e eficácia 

comprovada) para os pacientes com transtornos do humor. Não podemos pensar no 

tratamento efetivo do transtorno bipolar do humor em usuários de substâncias psicoativas sem 

estruturar abordagens e atuar diretamente sobre o consumo de álcool e outras substâncias 

psicoativas.  

É inquestionável os avanços terapêuticos com o uso dos neurolépticos de última 

geração (os chamados atípicos), quais sejam: a quetiapina, a risperidona, a ziprazidona, o 

aripripazol e a olanzapina. Estes fármacos vêm demonstrando sua força terapêutica no 

tratamento da doença bipolar.  

A figura 4 apresenta as principais classes de medicamentos utilizados no 

tratamento de transtorno bipolar de humor. 
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  Figura 4 - Distribuição das principais classes de medicamentos utilizados no Brasil 
 
  Fonte: Rosário (2008). 

 

ISRS- Inibidor Seletivo de Recaptação de Serotonina 

BZD- Benzodiazepínicos 

ADT- Anti-Depressivos Tricíclicos 

 

Temos ainda no arsenal terapêutico do transtorno bipolar os seguintes fármacos: 

carbamazepina, ácido valpróico, lamotrigina e a oxcarbamazepina.  

As abordagens motivacionais e cognitivo-comportamentais têm-se mostrado as 

mais promissoras. Diversos programas específicos de tratamento têm aumentado a adesão, 

reduzido recaídas, remitido sintomas afetivos e melhorado a reinserção social entre os 

indivíduos bipolares com problemas relacionados ao consumo de álcool e drogas. 

A partir do estabelecimento de um bom vínculo terapêutico, a motivação para a 

mudança deve ser trabalhada, visando a um estilo de vida livre de substâncias e mais 

compatível com a eutimia. Cabe nesse momento desenvolver atividades psicoeducativas com 

o paciente sobre o consumo de substâncias e suas repercussões na sua saúde física e mental, 

apresentar dados objetivos acerca da evolução do seu estado (exames do perfil hepático, testes 
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neuropsicológicos etc.), promover um balanço dos prós e contras da abstinência e da 

permanência do uso, avaliar as barreiras e ameaças ao tratamento, levantar os problemas 

passados relacionados ao consumo de drogas e ao transtorno bipolar do humor e escolher a 

estratégia farmacoterápica mais adequada. 

As taxas de não-adesão são altas em transtorno bipolar, representando 47% em 

alguma fase do tratamento ou 52% durante um período de dois anos, enquanto que pacientes 

inicialmente tratados com lítio permanecem em tratamento somente por seis meses. As taxas 

de não-adesão podem aumentar a recorrência de mania, pois 60% dos pacientes internados 

com mania aguda apresentavam falhas no uso da medicação no mês que antecedeu a sua 

hospitalização. A freqüência de episódios depressivos, hospitalizações e suicídios também 

aumenta com a não adesão.  

A não adesão ao tratamento é responsável por grandes frustrações na psiquiatria e 

muitos fatores tentam explicar este fenômeno: fatores ligados aos pacientes, como suas 

atitudes e crenças em relação ao tratamento; uso de álcool e drogas; falta de conhecimento 

sobre a doença; características demográficas; sexo; idade; personalidade; história familiar de 

transtornos psiquiátricos; estrutura familiar; gravidade da doença; fatores ligados ao 

medicamento, como regimes posológicos complexos, efeitos adversos e interações 

medicamentosas, e fatores ligados ao médico, como suas atitudes em relação à doença e 

interação com o paciente. Outras razões apontadas pelos pacientes para não usarem os 

estabilizadores de humor são: a idéia em ter seu humor controlado por medicamentos, 

aceitarem o fato de ter uma doença crônica, sentirem-se bem não havendo a necessidade da 

medicação, sentirem-se menos atrativos ao cônjuge e aos amigos, sentirem falta dos “altos”, 

sentirem-se deprimidos, menos criativos e produtivos (SCOTT; POPE, 2002). 

Em um estudo retrospectivo em que os pacientes foram acompanhados por seis 

anos, sendo avaliados diversos parâmetros, somente a atitude negativa em relação à profilaxia 

estava correlacionada significativamente com a não-adesão, confirmando a não-adesão como 

principal responsável da não-efetividade da profilaxia com lítio (SCOTT; POPE, 2002). 

Uma das medidas para melhorar a adesão dos pacientes bipolares é identificar as 

atitudes que os fazem interromper o tratamento e discuti-las com o paciente nas consultas, 

promovendo informação e conhecimento sobre a doença e o tratamento. É vital que os 
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clínicos questionem seus pacientes sobre problemas de adesão, a fim de resolvê-los e 

encorajar os indivíduos a continuarem o tratamento.  

 

2.2.3 Esquizofrenia 

A revisão de alguns estudos epidemiológicos da literatura internacional, 

realizados nos últimos anos, sugere que a prevalência da esquizofrenia para um ano, seja de 

aproximadamente 1%. Este transtorno acomete tanto homens como mulheres, têm início mais 

precoce nos homens e casos novos são raros antes da puberdade e depois dos 50 anos (MARI, 

1989). No Brasil, a prevalência de esquizofrenia aproxima-se daquela encontrada nos outros 

países. Almeida-Filho et al. (1992), em estudo multicêntrico de morbidade psiquiátrica em 

áreas urbanas brasileiras, encontraram prevalência de 1% para os distúrbios psicóticos 

delirantes, incluindo aqui a esquizofrenia. 

2.2.3.1  Histórico e definição  

A esquizofrenia é uma condição que acomete mais indivíduos jovens, na fase 

produtiva da vida adulta e tende a evoluir em surtos ou a ser cronificante, comprometendo 

tanto o funcionamento psíquico como o ajustamento social. Esta repercussão pode significar 

um funcionamento global prejudicado e precoce na vida desse indivíduo, que com freqüência, 

produz efeitos devastadores em muitos aspectos da vida do paciente. Tais efeitos 

determinarão sua forma de agir, pensar, sentir e viver em seu meio. Com a eclosão da doença, 

a grande maioria desses indivíduos passam a necessitar de algum tipo de cuidado, de forma 

contínua. Além disso, indivíduos esquizofrênicos têm pior evolução, comparadas os 

indivíduos portadores de outras psicoses (HARROW et al., 1997). 

Do ponto de vista histórico, desde a antiguidade são encontrados breves relatos de 

sintomas que seriam hoje considerados compatíveis com os sistemas da Esquizofrenia. No 

entanto, é no século XVIII que começam a surgir conceitos a cerca do que viria a se chamar 

Esquizofrenia (VALLADA FILHO e BUSATTO FILHO, 1996). 

Em 1809 Pinel descreveu casos de jovens com psicoses graves com deterioração 

sob a denominação de “idiotia adquirida”. Esquirol, por sua vez, em 1839, fez referência a 
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quadros demências antes dos vinte e cinco anos de idade. Nesse mesmo período Griesenger, 

considerado o fundador da psiquiatria alemã, postula que toda doença mental é primeiramente 

uma doença de base cerebral e posteriormente, introduz o conceito de “psicose única” onde 

diferentes quadros psicóticos seriam manifestações da alteração do funcionamento de uma 

mesma região cerebral (SHIRAKAWA; BRESSAN; CHAVES, 1998). 

Em 1871, Hecker descreveu a hebefrenia, uma “síndrome que acomete jovens, 

com episódios sucessivos, enfraquecimento mental rápido, transtornos da linguagem, da 

escrita e maneirismo”. Em 1874, Hecker, Kahlbaum, descreveu a catatonia como entidade 

caracterizada por enfraquecimento mental e transtornos de atividade muscular, caracterizados 

por rigidez, tensão e contratura, masturbação excessivas e estafa intelectual (SHIRAKAWA; 

BRESSAN; CHAVES, 1998). 

Em 1896, Emil Kraepelin associa sob uma única entidade nosológica os quadros 

de hebefrenia, catatonia e demência paranóide, separando assim a entidade clínica com o 

nome de “dementia praecox”. Esta seria uma entidade clínica única caracterizada por um 

quadro de início súbito, no adolescente ou adulto jovem, com evolução rápida para um quadro 

de indiferença, hipobulia, inatividade e estereotipias comportamentais. Para Kraepelin, o 

“enfraquecimento da vontade” seria um dos pilares da psicopatologia da demência precoce 

(BLEULER, 1985). 

Eugene Bleuler, em 1911, mantém os princípios básicos propostos por Kraepelin, 

mas se preocupa menos com o prognóstico e mais com os possíveis mecanismos psicológicos 

de formação dos sintomas. Ele rebatizou a demência precoce com o termo Esquizofrenia 

(esquizo = divisão; phrenia = mente) para denotar a “cisão” das funções psíquicas e propôs 

que os sintomas fossem divididos em primários e secundários (BLEULER, 1985). 

Autores como Crow (1980);  Andreasen e Osen (1982), por sua vez propõem a 

subdivisão dos sintomas em negativos e positivos. Os sintomas do subtipo negativo ou 

deficitário são: distanciamento afetivo, retração social, empobrecimento da linguagem e do 

pensamento, diminuição da fluência verbal, diminuição da vontade e do pragmatismo,       

auto-negligência, lentificação psicomotora, empobrecimento da esfera gestual e motora; e os 

sintomas do subtipo positivo são: alucinações, ilusões ou pseudo-alucinações, idéias 

delirantes, comportamento bizarro, agitação psicomotora, idéias bizarras, neologismos e 
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parafrasias (DALGALARRONDO, 2000). 

Na tentativa de uniformizar os diferentes conceitos e definições, introduziu-se 

uma classificação das doenças psiquiátricas, na classificação internacional das doenças em 

1951 (CID-6), pela organização mundial de saúde. Em 1952, a Associação Americana publica 

o Manual de Diagnóstico e Estatística das Doenças Mentais (DSM-1). Os sintomas 

característicos da esquizofrenia continuam a influenciar as atuais correntes de pensamento em 

esquizofrenia e são utilizados para o diagnóstico segundo as classificações diagnósticas atuais 

(VALLADA FILHO; BUSATTO FILHO, 1996). 

Os dois sistemas operacionais para diagnóstico de Esquizofrenia, citados acima e 

amplamente utilizados na atualidade são: a classificação diagnóstica da Organização Mundial 

de Saúde (CID-10, 1992) e a classificação diagnóstica da associação americana de psiquiatria 

(DSM-IV, 1994). Estas estão apresentadas no Quadro 4. 

Os subtipos de Esquizofrenia considerados nas classificações diagnósticas da 

CID-10 (OMS, 1992) e DSM-IV são definidos pela sintomatologia predominante à época da 

avaliação. Os subtipos da Esquizofrenia têm denominações e definições diferentes para ambas 

as classificações (Quadro 5). As implicações para o prognóstico e tratamento dos subtipos 

são variáveis, no entanto, seguindo a classificação da DSM-IV, os tipos Paranóide tendem a 

ser menos graves e os tipos desorganizados tendem a ser mais graves; seguindo a 

classificação da CID-10, os subtipos paranóide e catatônico tendem a ser menos graves e o 

subtipo hebefrênico mais grave (KAPLAN; SADOCK; GREBB, 1997). 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

Tabela 2: Critérios diagnósticos para os subtipos de Esquizofrenia da CID-10 e DSM-IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OMS (1992)  

 

 

Apesar de a classificação em subtipos clínicos ser útil do ponto de vista descritivo e 

de continuar sendo usada por clínicos, suas limitações são hoje em dia claramente conhecidas. 

Na grande maioria das vezes, sintomas característicos de mais de um subtipo se sucedem ou 

coexistem num mesmo paciente (VALLADA FILHO & BUSATTO FILHO, 1996). 

2.2.3.2. Prognóstico 

 

 

 

 

 

Quadro  4 - Critérios diagnósticos para Esquizofrenia segundo o CID-10 e DSM-IV  

   Fonte: OMS (1992). 
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Quadro 5 - Critérios diagnósticos para os subtipos de Esquizofrenia da CID-10 e DSM-IV 
 

   Fonte: OMS (1992). 
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Apesar de a classificação em subtipos clínicos ser útil do ponto de vista descritivo 

e de continuar sendo usada por clínicos, suas limitações são hoje em dia claramente 

conhecidas. Na grande maioria das vezes, sintomas característicos de mais de um subtipo se 

sucedem ou coexistem num mesmo paciente (VALLADA FILHO; BUSATTO FILHO, 

1996). 

2.2.3.2  Prognóstico 

Atualmente, sabe-se que o prognóstico da esquizofrenia pode ser subdivido em 

múltiplas dimensões e perspectivas, como sintomas, funcionamento social, ou uso de serviços 

psiquiátricos e sociais (MENEZES, 1998). 

Pode-se dizer que os fatores associados ao prognóstico da esquizofrenia, 

identificados até o momento, incluem ajustamento e personalidade pré-mórbidos, estado civil, 

idade de início da doença, perfil psicopatológico, tratamento e fatores biológicos. De modo 

geral, as mulheres têm prognóstico melhor que os homens, principalmente quanto ao número 

de re-internações psiquiátricas, evolução clínica e funcionamento social. Os homens 

apresentam maior freqüência de transtornos da personalidade pré-mórbidas e maior 

probabilidade de permanecer solteiros (CHAVES, 1998). 

Um estudo prospectivo de dez anos, para o primeiro episódio de esquizofrenia, 

realizado na Índia, mostrou prognóstico favorável independente da ausência da infra-estrutura 

de tratamento (THARA et al., 1994). De forma mais ampla, um estudo multicêntrico 

(SARTORIUS et al., 1986) sugeriu que pacientes esquizofrênicos na Europa Ocidental e 

Estados Unidos têm curso da doença com pior prognóstico, em comparação a pacientes de 

países economicamente desavantajados, com estrutura social e familiar mais tradicional. 

Outro prognóstico identificado foi o uso/abuso ou dependência de SPA. Esta 

parece ter um papel não desprezível no curso e prognóstico de pacientes esquizofrênicos com 

piora na evolução da doença e pior prognóstico (KOVASNAY et al., 1997). 

2.2.3.3  Tratamento 

O tratamento para a esquizofrenia, na maioria dos casos, envolve múltiplos 

esforços para a redução na freqüência e gravidade dos episódios e para a redução da 
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morbidade e mortalidade geral da doença. Muitos pacientes irão necessitar de cuidados de 

forma abrangente e contínua durante toda sua vida, sem limite de tempo na duração de seu 

tratamento. Este baseado principalmente na farmacoterapia associada a diversas técnicas e 

procedimentos de reabilitação psicossocial (APA, 2000). 

O tratamento farmacológico é utilizado para o tratamento de episódios agudos, 

para a manutenção e prevenção de episódios futuros, para a melhora dos sintomas entre os 

episódios e têm como componente crucial o uso da classe de fármacos do tipo antipsicóticos, 

descobertos em 1952. Além dos antipsicóticos, os estabilizadores de humor, os 

benzodiazepínicos e outros agentes auxiliares são freqüentemente benéficos para subgrupos 

de pacientes (APA, 2000). 

Existem também medicamentos para o tratamento de efeitos extrapiramidais, os 

antiparkinsonianos e para outros efeitos colaterais dos antipsicóticos. A eletroconvulsoterapia 

também pode ser considerada para pacientes com esquizofrenia catatônica, refratários ao 

tratamento, bem como aqueles com depressão grave, quando os tratamentos farmacológicos 

não são efetivos ou são contra-indicados (APA, 2000). 

Os estudos demonstram que os antipsicóticos previnem a recaída em 

esquizofrenia (DAVIS, 1980).  Em um estudo de revisão, Kane (1990), aponta para uma taxa 

em torno de 75% de recaída dentro de seis a vinte e quatro meses de descontinuação da 

medicação, em pacientes estabilizados. 

Os antipsicóticos convencionais são substancias que atuam no bloqueio de 

receptores de neurotransmissores, especialmente os receptores dopaminérgicos do tipo D2. Os 

efeitos colaterais indesejáveis descritos para estas substâncias incluem efeitos anticolinérgicos 

e adrenérgicos e efeitos neurológicos. 

Outra classe de antipsicóticos, também com indicação para o tratamento da 

esquizofrenia são os antipsicóticos atípicos ou não convencionais. Meltzer (1996), descreve 

uma droga “atípica” como sendo aquela que produz um efeito antipsicótico pelo menos 

equivalente à dos neurolépticos convencionais, mas sem causar efeitos colaterais 

extrapiramidais importantes. 
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As primeiras teorias explicativas da causa da doença esquizofrênica sustentavam 

que esta enfermidade teria origem devido a um aumento excessivo da liberação de dopamina 

na fenda sináptica o que justificava o mecanismo de ação dos fármacos antipsicóticos de 

primeira geração de bloquearem de modo indistinto os receptores de dopamina. Os principais 

neuropsicofarmácos dessa classe são haloperidol, clorpromazina, pimozida, pipotiazida, 

flufenazina, penfluridol, tioridazina e tiotixeno, entre outros. 

Esta teoria evoluiu para um modelo mais complexo e que expressava melhor a 

realidade clinica assim, não se sustentava mais a idéia de um aumento generalizado de 

dopamina, e, sim, uma alteração compartimentalizada, com o incremento de sua concentração 

sináptica na região mesolímica, o que explicaria os sintomas positivos, e sua diminuição na 

região mesocortical, o que explicaria os sintomas negativos. Nas regiões nigroestriatal e 

tuberoinfundibular, não haveria nenhuma alteração. Os antipsicóticos de segunda geração 

foram os grandes validadores desse modelo. Essa classe de medicamentos tem a característica 

farmacológica de bloquear os receptores dopaminérgicos mesolímbicos melhorando os 

sintomas positivos, e também os receptores 5-HT2 na região mesocortical, mais precisamente 

no lobo prefrontal, diminuindo a atividade serotoninérgica e, com isso, aumentando a 

liberação de dopamina, melhorando os sintomas negativos (SUCAR, 2010)    

Atualmente um terceiro modelo, o glutamatérgico, vem se firmando de forma 

bastante consistente, fornecendo uma base fisiopatológica mais racional e esclarecedora sobre 

o que ocorre na esquizofrenia. Além do mais, esses novos conhecimentos abrem uma 

perspectiva nunca antes alcançada de produção de novos medicamentos, com mecanismos de 

ação completamente diferentes dos usuais, que ainda se fundamentam, mesmo com algumas 

variações, no bloqueio dos receptores dopaminérgicos. Provavelmente, serão mais resolutivos 

e produtores de uma resposta clinica geral mais eficiente em relação ao quadro clínico da 

esquizofrenia, principalmente no aspecto neurocognitivo (SUCAR, 2010)    

Como exemplo do mecanismo de ação de alguns destes antipsicóticos de última 

geração (atípicos), citamos a Olanzapina, que possui uma ação bloqueadora dopaminérgica 

não seletiva, bloqueando receptores D1 e D4, sendo bem menos potente que o Haloperidol em 

bloquear receptores D2. Parece ter que uma seletividade para bloqueio de receptores 

dopaminérgicos situados na região límbica. 
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Citamos ainda, a Quetiapina que é uma antipsicótico de alta afinidade pelos 

receptores 5-HT2A e uma afinidade relativamente menor pelos receptores D1 e D2 se 

comparado aos agentes antipsicóticos tradicionais. 

 Esta geração de antipsicóticos foi extremamente bem-vinda ao arsenal 

psicofarmacológico, pois a baixa incidência de reações adversas, principalmente a acentuada 

redução de efeitos extrapiramidais, bem como um mecanismo de ação mais seletivo, 

patrocinaram um aumento significativo da taxa de adesão ao tratamento, e porque não dizer 

uma melhora do prognóstico dos pacientes portadores de doença esquizofrênica.  

 

2.2.4  Transtorno de Personalidade 

Definir o conceito de personalidade apresenta grandes dificuldades, 

principalmente quando se tenta fazer o seu enquadramento médico-psiquiátrico. Tal tentativa 

leva em conta uma enorme heterogeneidade de descrições clinicas, quer da personalidade, 

quer das suas patologias, e é responsável por relevante discordância nosográfica nas 

definições e nas classificações utilizadas. 

Segundo Sica (2003, p. 29) existem distinções entre temperamento, caráter e 

personalidade que Gianluigi Ponti faz em seu Compêndio de criminologia. O primeiro é inato, 

constitui potencialidade que, somada às influencias sociais, transforma-se no segundo. Sica 

esclarece que no conceito de personalidade está contido tanto o temperamento quanto o 

caráter e que aquela nada mais é do que a “organização dinâmica interior do indivíduo aos 

sistemas psicofísicos que determinam a sua adaptação ao ambiente”. 

Os transtornos específicos de personalidade são uma perturbação grave da 

constituição caracterológica e das tendências comportamentais do individuo, envolvendo 

varias áreas de personalidade e quase sempre associado à considerável ruptura pessoal e 

social. O transtorno de personalidade tende a aparecer no final da infância ou da adolescência 

e continua a se manifestar pela idade adulta. É, entretanto, improvável que o diagnóstico de 

transtorno de personalidade seja apropriado antes da idade dos 16 ou 17 anos (classificação 

dos transtornos mentais e de comportamentos da CID 10).  
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2.2.4.1  Paranóide, Esquizóide e Esquizotípico 

É de Kraepelin o mérito de ter, na segunda metade do século XIX, pela primeira 

vez, conceituando o termo paranóia, distinguindo-a enquanto entidade clinica. Segundo 

Millon apud Sica (2003, p. 34): 

Kraepelin considerou os delírios sistemáticos da paranóia como o primeiro estágio 
de um processo evolutivo rumo a demência precoce; abordou a conexão entre 
paranóia e tipo de personalidade paranóica, afrontando o problema da personalidade 
pré-mórbida dos indivíduos predispostos às condições paranóides. 

 

Trata-se de um indivíduo bem dotado intelectualmente, desconfiado, teimoso, 

dissimulado, obstinado, que aspira ao sucesso e à notoriedade, solitário, carente de amigos, 

infeliz, inseguro, cismarento, mal-humorado quando seus desejos não são satisfeitos, que não 

se considera responsável pelos próprios sentimentos, atribuindo aos outros a responsabilidade 

e que não aceita a disciplina. Referidas características tendem a se acentuar na medida em que 

ele ingressa na vida adulta, podendo, inclusive, tornar-se um psicótico (SICA, 2003).  

A paranóia caracteriza-se por um comportamento delirante continuado e 

sistematizado, tendo sido o termo empregado pela primeira por Kahlbaum, em 1863, para 

designar estados persecutórios e manias de grandeza. Já o adjetivo paranóide, informam         

J. Laplanche e J. B. Pontalis no escrito "Vocabulaire de la Psychanalyse", "é, na terminologia 

psiquiátrica, originário de Kraepelin, reservado a uma forma de esquizofrenia, delirante como 

a paranóia, mas que difere desta principalmente pela dissociação. Todavia, na língua inglesa, 

a distinção dos adjectivos paranoid e paranoide é menos decisiva, pois que ambos se podem 

referir à paranóia ou à esquizofrenia paranóide" (SICA, 2003). 

Aponta Kolb apud  Sica (2003) várias causas psicológicas para o surgimento da 

paranóia, como, por exemplo, ambições frustradas, necessidade de defender a personalidade 

contra as tendências e impulsos agressivos; sentimento de insegurança, culpa, ou outros 

fatores geradores de ansiedade e vivências traumáticas. 

Registra ainda o psiquiatra norte-americano que "um número significativo de 

casos tem revelado que o paranóico descende de uma família onde prevalece um autoritarismo 

severo, ríspido e cruel. Há uma grande incidência de casos nos quais um dos pais, em geral do 

mesmo sexo do filho, é um indivíduo dominador e hostil que rejeita a criança, através de 
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acusações, gerando ansiedade, sensação de inadaptação e uma imagem própria do "filho mau" 

que no entanto não admite" (SICA, 2003). Tudo isso contribui para que surja no indivíduo um 

sentimento de ódio contra o genitor, assim como atitudes impacientes, intransigente e 

violento, tornando litigioso o contato com seus semelhantes.  

Nota-se, assim, como característica, a presença de tendências persecutórias e de 

uma sucessão sistematizada e rígida de delírios, empenhando-se o paranóico em convencer a 

todos da veracidade de seus conteúdos. Quando o sentimento de perseguição aumenta há uma 

elevação no grau de hostilidade e de agressividade. Assinala Kolb apud  Sica (2003) que 

nesse estágio várias "idéias delirantes difundem-se: o enfermo acredita que há indivíduos 

espalhando calúnias a seu respeito; comentários acusadores pairam no ar; por outro lado, o 

ciúme e a hostilidade são observados; os planos frustram-se; acredita ser vítima de uma 

conspiração, e os agentes de organizações malévolas o perseguem; os perseguidores tentam 

ocultar suas identidades por trás de uma infinidade de disfarces; é colhido por depressões e 

até idéias suicidas, porque se sente dominado por um meio com o qual não pode competir em 

igualdade de condições". 

Os psiquiatras Kaplan e Sadock (1999) assinalam que, para o estabelecimento do 

diagnóstico de transtorno de personalidade paranóide, há a exigência da presença das 

seguintes alterações que devem acompanhar o funcionamento do paciente durante longo 

período: 

Pelo menos quatro dos seguintes comportamentos: 1- expectativa de ser 

prejudicado ou enganado; 2- vigilância excessiva; colecionamento de injustiças e contínua 

procura de sinais de ameaça; 3- cautela; 4- recusa em aceitar a culpabilidade; 5- dúvida 

crônica sobre a fidelidade dos outros; 6- idéias de referência: estreitas, concentradas em 

procurar confirmação de tendências; 7- excessiva preocupação com motivações ocultas e 

significados especiais.  

Evidência de hipersensibilidade, indicada no mínimo por dois dos seguintes 

critérios: 1- tendência a brigar, sentindo-se ofendido com facilidade; 2- fazer "tempestade em 

copo d’água"; 3- espírito litigioso, pronto para contra-atacar qualquer ameaça;                        

4- incapacidade para se moderar.  
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Afeto limitado, indicado por no mínimo dois dos seguintes critérios: 1- natureza 

aparentemente fria, impassível; 2- orgulho por ser racional e impassível; 3- incapacidade para 

rir de si mesmo; 4- aparente ausência de sentimentos passivos, brandos e ternos;                 

não-sentimental. 4- Ausência de esquizofrenia. 

O termo esquizóide foi cunhado por Bleuler (1911) para descrever indivíduos 

excêntricos e socialmente isolados que comumente são encontrados entre os parentes dos 

esquizofrênicos; substituiu demência precoce, da qual, em 1913, Kraepelin individuou uma 

forma embrionária, vale dizer, um estado psicótico estável (SICA, 2003). 

Sua etiopatogênese encontra-se, segundo Kretschmer (1925) e Bleuler (1929), em 

uma fraqueza afetiva do tipo constitucional. Para a teoria psicanalítica, por seu turno, tal 

origem está nas vivências da infância. Embora tenham permanecido válidas as teorias 

etiológicas, com o desenrolar do tempo, o termo supracitado assumiu um significado muito 

mais amplo, passando a indicar todos os indivíduos que, desde o início da idade adulta, 

demonstrem ao menos quatro dos seguintes critérios: comprometimento das relações        

inter-individuais, com ausência de percepção de sofrimento e que permanecem numa 

experiência estranha e não comunicável. Tal distúrbio é, pois, típico dos indivíduos incapazes 

de instaurar e manter relacionamentos significativos. A vida desses sujeitos é caracterizada 

pela falta de laços estreitos, mesmo com os seus familiares. Segundo Sica (2003, p. 36): 

Preferem estar sós a estar com outros indivíduos; são incapazes de fortes emoções e 
raramente retribuem gestos ou expressões do rosto com sorrisos ou acenos de 
cabeça; possuem reduzido desejo sexual por outros indivíduos; parece não querer a 
intimidade, sendo indiferentes às aprovações e às críticas, aparentando, assim, 
solidão, frieza e exclusão. O termo esquizóide é, portanto, o ideal nos casos de 
substancial empobrecimento criativo, afetivo e das relações. 

 

O esquizotípico foi criado por S. Rado, nos anos 50, em um artigo para a 

Academia de Medicina de Nova Iorque; desde então, o termo difundiu-se rapidamente. O 

autor explicou-lhe a origem por meio da presença, no sujeito afetado, de um defeito 

hereditário. Millon (1981) apud  Sica (2003) definiu-o como uma síndrome de nível de 

gravidade média, que constitui a variante mais séria da personalidade evitante e, 

principalmente, daquela esquizóide. Ao contrário do distúrbio precedente, tal qual reportado 

nas feições diagnósticas do DSM IV, aqui nos deparamos com um quadro de riqueza 

sintomática, cujo aparecimento se dá na primeira idade adulta. 
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Para sua diagnose, mister se fazer à presença de ao menos cinco das seguintes 

características apontadas por Sica (2003, p.37): 

Comportamento bizarro, incluindo-se experiências perceptivas insólitas, ilusões 
corpóreas, excentralidade de linguagem e de pensamento, disposição para 
modalidades ideativas do tipo mágico e tendência ao auto-referimento. Embora, 
como nos dois distúrbios precedentes, os liames com o contexto real sejam sutis, 
aqui, não obstante, os sujeitos acometidos conseguem manifestar-se com relativa 
exuberância, utilizando, freqüentemente, de modo criativo, a capacidade imaginativa 
fantástica. 

Esses indivíduos costumam isolar-se, revelando tendências paranóides, 

afetividade reprimida e ânsia nos relacionamentos sociais; habitualmente não possuem 

nenhum amigo íntimo e/ou confidente, exceção feita aos parentes em primeiro grau. É 

previsível que as personalidades esquizotípicas resultem também esquizóides, vez que ambas 

têm como traço o isolamento e a pouca afetividade. Igualmente comum é a presença 

contemporânea do distúrbio esquizotípico com aquele paranóide. 

2.2.4.2  Histriônico e o Anti-Social 

A definição Histriônico foi proposta oficialmente, pela primeira vez no DSM IV 

(1980) e substituía personalidade histérica. As primeiras descrições daquilo que hoje 

identificamos como traços de personalidade histriônica surgiram em torno da metade do 

século XIX; desde então, as características desse distúrbio de personalidade foram bem 

definidas e descritas pela literatura (MILLON, 1981 apud SICA, 2003). 

O referido distúrbio agrupa sujeitos que apresentam particular reação a situações 

externas, mostrando emotividade exagerada e contínua busca de atenção; possuem 

comportamento abertamente dramático, que se expressa de modo intenso. 

Sua forma eloqüente de imposição é excessivamente impressionante e carente de 

detalhação; comunica-se com os outros por meios de canais de sedução, comumente 

marcados por comportamentos sexuais provocantes e egocêntricos; sentem-se incomodados 

quando não são o centro das atenções, são manipuladores e assumem posturas de 

dependência; demonstram acentuada ressonância em face de figuras fortes e autoritárias, pelas 

quais são facilmente influenciados; freqüentemente consideram suas relações mais íntimas do 

que na verdade são. Sica (2003, p. 38) frisa-se, por derradeiro, que: “para a diagnose desse 
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distúrbio, o DSM IV exige a presença de ao menos cinco dos critérios supracitados”. 

Já no início do século XIX, reconhecia-se uma forma de comportamento 

patológico, definido como loucura pensada, em razão do qual os sujeitos afetados se 

comportavam de modo impulsivo e autolesivo, mantendo, entretanto, certa capacidade de 

raciocínio (P. Pinel, 1801). No mesmo período, B. Rush (1812) condenou socialmente tal 

definição ao introduzir o conceito de “inata privação moral”, motivada por uma originária 

organização defeituosa das faculdades morais da mente (KAPLAN;  SADOCK, 2004). 

Tal conceito foi reforçado por Prichard (1835), por meio daquele de “insanidade 

moral”; essa idéia permaneceu inalterada na Inglaterra por cerca de setenta anos, tendo sido 

explicada de diversos modos, a critério da escola seguida, quer em termos de déficit cerebral 

(MAUDSLEY, 1874 apud SICA, 2003, p. 39), quer como atribuível a concepções 

antropológicas específicas. “Em 1891, a expressão precedente foi substituída por 

“inferioridade psicopática”, evidenciando-lhe a origem de tipo fisiológico. Entre 1899 e 1915, 

E. Krapelin, ao desenvolver essa visão, definiu os psicopatas como sujeitos deficientes na 

afeição e na vontade. Em 1914, Birnbaum afirmou que o comportamento anti-social nem 

sempre deita raízes em características morais específicas do sujeito, mas sim na influencia 

negativa de alguns aspectos do ambiente social que, agindo sobre ele, inibem sua adaptação a 

este; identificou tal indivíduo como sociopático. 

A explicação psicanalítica originária de Freud (1915) encontra as bases do 

mencionado comportamento no prazer que esses sujeitos sentem ao cometerem ações 

proibidas; segundo essa teoria, os indivíduos em questão sofrem, constantemente, de um 

sentimento de culpa que se redimensiona sempre que fazem algo errado.  

Nos trabalhos de Bursten (1972) apud  Sica (2003), afirma-se que as atitudes 

proibidas que toma o sociopata expressam a necessidade deste de preservar a auto-estima. 

Ainda Bursten (1972) apud Sica (2003), visando ressaltar a estranheza da definição de 

personalidade sociopática como um juízo de tipo moral, substituiu o termo anti-social por 

manipulativo, vez que o considerava mais apropriado. 

Segundo esse autor, tais sujeitos podem ser encontrados em quaisquer ambientes e 

classes sociais; suas características, assim como propostas no DSM IV, são: incapacidade de 
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conformar-se às normas sociais que, desde a adolescência (15 anos) se revela sob forma de 

comportamento interpessoal agressivo e de afetividade grosseira e impulsiva; a origem do 

distúrbio é quase sempre detectada na infância enquanto alteração da conduta à qual se 

associa um amplo comprometimento do fator social.  

Essa situação prolonga-se no tempo, sem que o indivíduo tenha consciência do 

transtorno. Nesses indivíduos a tendência à ação é imediata e clamorosa; são incapazes de 

estabilizar a própria vida e freqüentemente fazem uso de substâncias entorpecentes para 

compensar as flutuações de humor. O nível de responsabilidade é muito precário em todas as 

áreas da vida humana, não observando regras mínimas de segurança. 

2.2.4.3  Transtorno de personalidade bordeline de personalidade 

O termo nasceu na metade dos anos 1970 em função da necessidade, então 

existente, de se catalogarem alguns sujeitos cujos sintomas não permitiam que fossem 

elencados entre os neuróticos nem eram expressivos a ponto de classificá-los como psicóticos 

(BERGERET, 1976 apud SICA, 2003). Na primeira e na segunda edição (1952, 1969) do 

DSM e também na oitava da CID, o distúrbio foi intitulado de “esquizofrenia de tipo latente”. 

Com Grinker et al. (1968) apud Sica (2003), a síndrome foi delineada como “entidade 

mórbida autônoma, dotada de ínfima consistência e estabilidade”, distinta dos distúrbios 

esquizofrênicos.  

Com Gunderson (1975, 1978) apud  Sica (2003), sucessivamente, com Spitzer 

(1979) apud Sica (2003), Perry e Klerman (1978, 1980) apud Sica (2003), a síndrome 

adquiriu individualidade clíniconosográfica no âmbito dos distúrbios de personalidade. 

Em 1980, o conceito de bordeline foi incluído no DSM III por meio de duas 

categorias diagnósticas distintas, quais sejam: o distúrbio esquizotípico e o bordeline de 

personalidade, que evidenciavam suas manifestações caracteriológicas de instabilidade e 

impulsividade, também ressaltadas nos escritos do já mencionado Gunderson (1981) apud 

Sica (2003) sobre pacientes bordeline e de Kernberg (1975, 1980) apud  Sica (2003) sobre a 

organização bordeline de personalidade. 

No DSM IV, afirma Sica (2003, p. 47) a referida síndrome é descrito como: “Uma 
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modalidade invasiva de instabilidade das relações interpessoais, da auto-imagem e do humor, 

bem como uma pronunciada impulsividade que surge na primeira idade adulta e se faz 

presente em vários cenários”. 

São sujeitos que demonstram impulsividade em ao menos três áreas 

potencialmente danosas, vale dizer, sexo, abuso de substâncias entorpecentes e direção 

perigosa; constantemente são tomados por sensações de vazio, a que se associam momentos 

de raiva imotivada e intensa, ameaças incontroláveis, gestos suicidas ou automutilantes. 

Igualmente, freqüente é a presença de ideações paranóides, com graves sintomas dissociativos 

transitórios ligados a situações estressantes.  

Analogamente aos distúrbios precedentes analisados Sica (2003, p. 47) completa: 

O distúrbio bordeline de personalidade é marcado por um quadro de substancial 
instabilidade; diferencia-se daqueles, entretanto, na medida em que tal característica 
diz respeito ao conceito de identidade pessoal e não ao comportamento observável e 
às relações interpessoais; somente em um segundo momento atrela-se às esferas 
efetiva e relacional. Seu ponto central é a incapacidade, por parte do sujeito afetado, 
de tomar consciência de seu papel e de desempenhá-lo; embora presentes ligações 
com o mundo real, a total ausência de percepção da própria identidade induz o 
paciente bordeline a perseguir metas limitadas vez que não consegue enquadrar-se 
em um contexto externamente reconhecido. 

 

2.2.4.4  Distúrbio de personalidade obsessivo-compulsivo 

Representa um tipo de comportamento perfeccionista, inflexível,                    

hiper-consciencioso. O atual fundamento das concepções acerca da personalidade compulsiva 

está na teoria que Freud revela em caráter e erotismo anal (1908); segundo ele, o caráter anal 

possui três trações salientes, quais sejam: o excesso de ordem, a parcimônia e a obstinação. 

Para o autor, a origem do sistema obsessivo é a falência da remoção dos pensamentos e dos 

impulsos proibidos, enquanto a do caráter obsessivo (e assim distingue ambos) está no 

sucesso dessa remoção por meio de formações reativas e de sublimações. Esses sujeitos, 

segundo os itens diagnósticos do DSM IV (dos quais ao menos quatro devem estar presentes 

para a satisfação dessa diagnose), são rígidos, perfeccionistas, excessivamente preocupados 

com detalhes, perdendo de vista o objetivo final da ação e não a concluindo por tentarem 

manter níveis muito elevados na execução. São incapazes de jogar fora objetos usados ou de 

nenhum valor; fazem compras de forma avarenta, tanto para si como para os outros. 

Continuamente assola-os a dúvida a cerca de suas prioridades e da hierarquia adequada às 
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tarefas que devem realizar; indecisos também no que tange a seus valores morais e às escolhas 

existenciais a que devem adequar-se. No distúrbio de personalidade obsessivo-compulsivo, 

diferentemente do distúrbio obsessivo-compulsivo, a ânsia possui papel marginal, 

constituindo o afrouxamento dessa condição a fator que permite a assunção de um 

comportamento compulsivo, verificável em forma de rituais repetitivos. 

2.2.4.5  Transtorno de personalidade evitante e dependente 

O termo personalidade evitante foi usado como nova entidade diagnóstica por      

T. Millon em 1969. É marcado por um quadro de constante inibição social que surge na 

primeira idade adulta. Os sujeitos afetados devem apresentar ao menos quatro das seguintes 

características (DSM IV): tendência natural a serem inibidos, introvertidos e ansiosos. Elegem 

como objeto de dúvida a opinião que têm de si próprios, reputando-se ineficientes, 

inadequados, subalternos e improdutivos. Acham-se incapazes de decidir ou de modificar a 

própria existência. São hipersensíveis a juízos negativos e extremamente relutantes em 

estabelecer contatos interpessoais. O conceito que tais individuais têm de si faz com que 

evitem a interação social, especialmente no campo de trabalho, vez que temerosos de serem 

rejeitados, criticados ou ridicularizados. 

O distúrbio de personalidade evitante vem sendo estudado desde os primeiros 

anos do século XX, tendo E. Kraepelin o definido como personalidade inábil em 1913;         

K. Schneider, em 1923, rotulou os sujeitos com este perfil de fracos na vontade; ambos 

atribuíram-lhes traços de imoralidade. Os teóricos de orientação psicanalítica dissociaram-se 

dessas opiniões. Os portadores desse distúrbio, segundo Sica (2003, p. 56): 

Têm um comportamento dependente e submisso em razão do medo de virem a ser 
abandonados. Permitem que outros indivíduos decidam por eles e necessitam que 
terceiros assumam a responsabilidade pela maior parte dos setores de suas vidas; 
têm dificuldade em discordar dos demais por receio de acabar perdendo apoio e 
aprovação; julgam difícil iniciar ou completar uma tarefa sozinhos; sentem-se 
desesperados quando um relacionamento termina, procurando urgentemente outro 
como fonte de segurança. Podem fazer qualquer coisa em troca de ajuda e suporte, 
até mesmo tarefas desagradáveis.  
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2.2.5 Álcool e Drogas 

Os transtornos relacionados ao consumo de substâncias psicoativas estão entre as 

patologias psiquiátricas mais comuns. Em um estudo realizado em três capitais brasileiras 

(Brasília, São Paulo e Porto Alegre) no início dos anos noventa, o uso indevido de álcool foi 

detectado em quase 10% da população, e mais da metade desta estava desprovida de 

tratamento (ALMEIDA-FILHO et al., 1992). O I Levantamento Domiciliar sobre o Uso de 

Drogas no Brasil, Carlini et al. (2001) detectou que cerca de dois terços da população já 

consumiu álcool pelo menos uma vez na vida e outros 10% são dependentes da substância. 

Quanto ao uso de drogas ilícitas e prescritas, quase um quinto dos brasileiros o fez. Entre 

estudantes do ensino fundamental e médio, o consumo de álcool atinge 70% deles, enquanto o 

de outras substâncias, 25%. 

 Segundo Vergara (2002) as drogas sempre fizeram presença na história da 

humanidade, e estas ao longo dos tempos foram muito mais liberadas do que proibidas. Ainda 

de acordo com o mesmo autor, o ópio foi provavelmente a primeira droga usada pelo homem, 

sendo historicamente a papoula conhecida a mais de oito mil anos.  

Cultivado em países asiáticos e orientais, o ópio é conhecido desde a antigüidade, 

foi indicado por Hipócrates, o pai da medicina para o tratamento de diversas doenças. Esta 

droga ficou conhecida na China desde o século VIII sendo usado como remédio, porém a 

partir do século XVII, criou-se o hábito de fumá-lo e o consumo aumentou em larga escala até 

o século XIX. A morfina que é um derivado do ópio apareceu no mercado em meados do 

século XIX, na França, sendo que a partir daí começou o uso indiscriminado da mesma 

(CURY, 2006). 

A maconha também é uma droga que já vem sendo usada ao longo da história há 

pelo menos cinco mil anos, porém o consumo desta droga se disseminou pelo mundo a partir 

da década de sessenta. No Brasil, o uso da maconha foi proibido pela Lei 4.294 de 6 de julho 

de 1921 (COHEN, 1988). 

Já o LSD é uma droga que surgiu em 1938 sendo descoberta pelo químico 

Hoffman da Suíça. Esta droga foi considerada ilegal em quase todo o mundo a partir de 1968. 

Porém, o uso não diminuiu em razão de a mesma continuar sendo produzida em laboratórios 
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clandestinos e distribuídas através de pequenos comprimidos. No Brasil a difusão do LSD foi 

pequena (TRULSON, 1988). 

Quanto à cocaína, esta é uma droga que apareceu na Europa em 1806 sendo 

considerada de poderes miraculosos. No final do século XIX através dos experimentos de 

Sigmund Freud, a cocaína foi recomendada como remédio para problemas digestivos, asma, 

entre outros. Porém, seu uso foi proibido a partir de 1914 pelo Congresso norte-americano e 

em 1930, com o aparecimento das anfetaminas, a cocaína saiu de cena. No entanto, ao longo 

dos tempos a anfetaminas também foram consideradas ilegais e a cocaína entrou em cena 

novamente (CURY, 2006). 

Vergara (2002) afirma que drogas são substâncias que produzem alterações na 

consciência e no grau emocional do indivíduo. 

As drogas psicoativas são as que alteram o comportamento, humor e cognição do 

usuário, afetando diretamente o sistema nervoso central.  

As drogas psicotrópicas podem ser classificadas em depressoras, estimulantes e 

perturbadoras do sistema nervoso central. As drogas depressoras são aquelas que diminuem as 

atividades das células nervosas. As estimulantes aumentam a atividade das células nervosas, 

enquanto que as perturbadoras são aquelas que desgovernam a atividade das células nervosas, 

levando o indivíduo a enxergar as coisas de maneira distorcidas ou deformadas (PAULINO, 

1994). 

Conforme ainda o mesmo autor, considera-se drogas depressoras o álcool, 

solvente ou inalantes e os calmantes. As drogas estimulantes são a cocaína, anfetaminas e 

nicotina enquanto que as perturbadoras são a maconha, o LSD e os alucinógenos. 

2.2.5.1  Drogas Perturbadoras 

A maconha é uma planta de origem asiática, nome científico Cannabis sativa. As 

plantas deste gênero possuem efeitos psicotrópicos. A maconha é extremamente difundida na 

maioria dos países da América, Europa e Oriente. Foi usada ao longo da história nos mais 

diversos tipos de culturas para mudar o humor, a percepção e a consciência, levando a estados 

que podem ser caracterizados como de entorpecimento ou de êxtase (COHEN, 1988).  
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Por muito tempo a maconha foi indicada como medicamento analgésico, 

antiespasmódico e dilatador de brônquios, porém foi substituída pela medicina a partir do 

aparecimento da morfina e dos barbitúricos. Comumente a maconha é fumada, sendo que 

pequenas doses do tetrahidrocanabinol (THC) provocam um efeito tranqüilizador, já em 

quantidades excessivas podem promover alucinações (PAULINO, 1994). 

Segundo Cotrim (1997) a maconha causa efeitos físicos e psíquicos. Os efeitos 

físicos estão relacionados com vermelhidão dos olhos, boca seca, batimentos cardíacos 

acelerados. No psiquismo os efeitos podem variar de indivíduo para indivíduo, em uns pode 

ocasionar uma sensação de calma e relaxamento, menos cansaço e vontade de rir, já para 

outros pode ocasionar tremor, sudorese, sensação de angústia, atordoamento, medo de perder 

o controle mental.  

Por sua vez, conforme Trulson (1987) o LSD (dietilamina do ácido lisérgico) é 

uma droga sintética, sendo um dos alucinógenos mais potentes. Do fungo ergot, parasita que 

se desenvolve no centeio, produz o ácido lisérgico. A sigla LSD é uma sigla de origem 

inglesa. Criado em 1938 por Albert Hofmann para o tratamento de dores de cabeça. 

Normalmente é ingerida via oral, injetado na veia, inalado ou absorvido pela pele. 

De acordo com Trulson (1987) o LSD pode provocar alterações na percepção, 

confusão relacionado com tamanho, distância, distorção. Pode ainda provocar rápidas 

mudanças de ânimo, vertigens, fraquezas, tremores, turvamento da visão, arrepios ou 

formigamento na pele. Além dos efeitos psicológicos, o LSD pode gerar diversas mudanças 

fisiológicas, como dilatação das pupilas, alteração dos batimentos cardíacos, da pressão 

sangüínea e da temperatura do corpo. Pode promover também o aumento na taxa de açúcar no 

sangue, produzir calafrios, dores de cabeça, tontura, náuseas e vômitos. 

2.2.5.2  Drogas Estimulantes 

De acordo com Paulino (1994) a cocaína na América do sul, mais especificamente 

no Peru, Bolívia e Equador é um arbusto chamado Erythroxylon coca. Das folhas dessa planta 

é extraída a cocaína, uma droga estimulante do sistema nervoso. Comumente é vendida em 

forma de um pó branco e fino, podendo ser aspirado ou aplicado diretamente nas veias 

dissolvido em água.  
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Conforme Cotrim (1997) a cocaína se for injetada diretamente na veia tem efeito 

imediato, embora o efeito seja de pouca duração mas é de grande intensidade provocando uma 

sensação de euforia e poder. Ela também produz um estado de excitação, hiperatividade, 

insônia, falta de apetite e perda de cansaço. Uma dose maior pode provocar problemas mais 

sérios como irritabilidade, agressividade, delírios e alucinações. Dependendo da dose injetada 

pode provocar convulsões, além do que pode produzir a dilatação dos olhos, embora os 

maiores efeitos concentram-se no sistema cardiovascular. 

Outra droga estimulante é apontada por Kosovski (1998) que afirma que as 

anfetaminas são drogas medicinais restritas e limitadas, criadas em laboratórios. São também 

conhecidas como “bolinhas”, sendo encontradas e ingeridas em comprimidos ou em cápsulas. 

Pode ainda ser encontrada de forma pura e utilizada por aspiração ou injetadas na veia depois 

de diluída em água. 

Já Mclellan, Bragg e Cacciola (1988) enfatizam que as anfetaminas são drogas 

que estimulam o cérebro e o corpo, provocando sensações de euforia e poder e aumenta a 

sensibilidade. Estas drogas são prescritas por médicos como reguladores de apetite, 

comumente usado em regimes de emagrecimento. 

Paulino (1994) afirma que as anfetaminas podem causar efeitos semelhantes à 

cocaína, como perda do sono, falta de apetite, fala rápida, ausência de cansaço, ficando 

“ligada” ou “acesa”. Pode ainda provocar dilatação das pupilas, aumento de pressão arterial, 

das pulsações do coração, podendo ainda dependendo da dose provocar convulsões e 

alucinações. Após o uso excessivo de anfetaminas, o indivíduo pode ter depressão, desespero.  

De acordo com Cury (2006) as anfetaminas produzem alta dependência 

psicológica, semelhante à provocada pela cocaína. Por fim, tem-se a nicotina que é uma droga 

estimulante leve do sistema nervoso, sendo um produto comercializado, produzido e 

consumido regulamentado por lei. É encontrada nas folhas da planta Nicotiana tabacun, 

conhecida popularmente como tabaco ou fumo. O tabaco além de produzir a nicotina, também 

apresenta outras substâncias como o alcatrão, o monóxido de carbono e o benzopireno 

(PAULINO, 1994). 

Vergara (2002) afirma que a nicotina é uma droga que vicia com mais facilidade 
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que as outras, embora seja mais leve. O cigarro expõe o fumante a uma série de doenças como 

as respiratórias e cardiovasculares. Além disso, os usuários estão propensos ainda a 

desenvolver o câncer no estômago, garganta, língua, esôfago; úlceras nas mulheres fumantes 

tendem a gerar filhos com pouco peso e parto prematuro. 

Segundo Paulino (1994) a nicotina pode provocar contração das artérias, aumentar 

a pressão arterial e o ritmo das pulsações do coração. O alcatrão existente no tabaco pode 

irritar os órgãos respiratórios, favorecer doenças como a bronquite e enfisema pulmonar. 

Quanto ao monóxido de carbono, este pode dificultar o transporte e a distribuição de oxigênio 

nas células do organismo, diminuindo a resistência física e prejudicando a atividade mental. 

Em relação ao benzopireno, o mesmo autor afirma que esta substância pode provocar o câncer 

2.2.5.3  Drogas Depressoras  

O álcool é uma droga psicotrópica, é um produto de fermentação natural extraído 

de frutos, grãos, folhas, seiva e até flores. Considerada uma substância tóxica mesmo ingerida 

em pequenas doses. Na história da humanidade, acredita-se que o álcool seja o mais antigo 

psicotrópico produzido pelo homem. Mesmo causando grandes malefícios ao organismo é a 

droga mais usualmente consumida no mundo inteiro, sendo usada desde os primórdios para 

combater estados emocionais desagradáveis, intensificar prazeres e atenuar as inibições 

(MCLELLAN; BRAGG; CACCIOLA, 1988). 

Segundo PAULINO (1994) o álcool é uma droga psicotrópica que mais faz 

vítimas no Brasil e no mundo. O tipo de álcool existente nas bebidas alcoólicas é o etílico. Por 

serem usados mundialmente para fins recreativos ou religiosos, muitos indivíduos não a 

encaram como droga. O uso ocasional ou moderado não tende a causar grandes danos à saúde. 

Já o uso regular, mesmo que seja em pequenas doses, leva ao desenvolvimento de tolerância. 

Já o uso crônico e em grandes doses apresenta altos riscos à saúde, podendo causar grandes 

danos ao cérebro, fígado e outras partes do aparelho gastrintestinal (COTRIM, 1997). 

Segundo Cury (2006) o álcool pode causar uma série de anomalias orgânicas ou 

psicológicas, entre elas a cirrose hepática, esteatose hepática, lesões cardíacas, pancreatite 

crônica. 

De acordo com Paulino (1994) o álcool também pode favorecer o aparecimento de 
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gastrites e de úlceras no fígado. Além de ser responsável por inúmeros acidentes e mortes de 

trânsito. 

O álcool tem o poder de alterar sensações, sentimentos e habilidades dos 

indivíduos. É uma bebida que produz efeitos estimulantes a princípio, mas logo em seguida o 

efeito inverte provocando depressão. Este tipo de droga não tem efeito único e específico, 

variando de indivíduo para indivíduo, porém os sintomas mais comuns são a tristeza, a 

alegria, a raiva ou qualquer outra obsessão (MCLELLAN; BRAGG; CACCIOLA, 1988). 

Além do álcool, têm-se os solventes ou inalantes que segundo Paulino (1994) 

solvente é qualquer substância capaz de dissolver alguma coisa. Já o inalante é toda 

substância que pode ser aspirada pela boca ou nariz. São substâncias voláteis que deprimem o 

sistema nervoso central. A mistura dessas substâncias forma uma droga conhecida 

popularmente como “cheirinho-da-loló”, algo parecido com o lança-perfume. 

De acordo com Cotrim (1997) tanto o “cheirinho-da-loló” como o lança-perfume 

fazem parte do grupo de solventes e inalantes. O “loló” é um produto de fabricação 

clandestina que contém éter e clorofórmio. O efeito é embriagante e parecido com            

lança-perfume. De acordo com o autor, após a aspiração o início dos efeitos são quase que 

imediatos, porém desaparecem entre quinze a quarenta minutos.  

Segundo Cotrim (1997) os efeitos dos estimulantes e inalantes são estimulação 

inicial, seguida de depressão, podendo ocorrer alucinações. A aspiração repetida pode levar à 

desnutrição dos neurônios cerebrais, causando lesões irreversíveis. O uso crônico também 

pode levar à apatia, dificuldade de concentração e perda de memória. Eles não atuam em 

outros órgãos, mas seus efeitos colaterais podem ser muito perigosos.  

Os efeitos dessas substâncias voláteis são transitórios, porém resultam em riscos 

graves para a saúde. Entre os efeitos, o mais freqüente é a síndrome cerebral-orgânica aguda, 

caracterizado por vertigens, perda de memória, incapacidade de concentração, confusão e 

hilaridade (MURBACK, 2001). 
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3 METODOLOGIA 

Para Fachin (2003, p. 123) a pesquisa é “um procedimento intelectual em que o 

pesquisador tem como objetivo adquirir conhecimentos por meio de investigação de uma 

realidade e da busca de novas verdades sobre o fato (objeto, problema)”. Apoiado em 

métodos adequados e técnicas apropriadas, o papel do pesquisador é buscar conhecimentos 

específicos, respostas ou soluções para o problema estudado. 

O levantamento sobre o perfil dos suicídios ocorridos em Fortaleza no ano de 

2007 caracterizou-se por uma pesquisa descritiva e retrospectiva com o uso de estudo de caso 

e de revisão bibliográfica. A seguir são apresentados os principais dados da metodologia 

empregada no desenvolvimento dessa dissertação.  

 

3.1 Caracterização da presente pesquisa 

A pesquisa descritiva teve como propósito descrever as características dos 

indivíduos que cometeram suicídio, características essas separadas em: 1) sociodemográficas, 

2) familiares, 3) saúde mental, 4) tratamento. 

A revisão bibliográfica buscou selecionar todo o material que seria útil à pesquisa 

e que tratasse da problemática do suicídio e de suas particularidades, buscando sempre 

abordar a importância do tratamento farmacológico para problemas de natureza psíquica, para 

tanto, esta pesquisa incluiu livros, teses, dissertações, trabalhos desenvolvidos durante a fase 

de realização do mestrado, artigos de revistas especializadas e científicos, além da parte de 

documentação relativa ao desenvolvimento da pesquisa de campo. Todo o material 

bibliográfico passou por uma triagem, onde se buscou o aproveitamento daquele que fosse de 

interesse para o desenvolvimento do estudo. 
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3.2 Participantes e sujeitos 

Foram levantadas nesse estudo 160 casos de suicídio ocorridos na cidade de 

Fortaleza no ano de 2007. Os sujeitos que foram entrevistados são os parentes próximos dos 

suicidas, deu-se preferências pelos pais, companheiros, filhos e irmãos. 

 

3.3  Instrumentos 

O instrumento utilizado foi um questionário adaptado (ver  anexo 1) denominado 

por SUPRE-MISS desenvolvido por KERKHOF et al. (1989) e empregado pela OMS na 

análise de casos de suicídio e ideação suicida, compondo-se das seguintes etapas: informações 

sociodemográficas e familiares, saúde física e mental, contato com serviços de saúde e 

questões relacionadas com consumo de álcool e drogas.  

Dentre as variáveis relacionadas com o comportamento suicida foram analisadas 

as sociodemográficas (gênero, faixa etária, escolaridade, renda, situação empregatícia e 

religião), características da família (situação conjugal, com quem residia, ter filhos e a 

quantidade de filhos), características da saúde física e mental que continham respostas 

sim/não que visou rastrear morbidades psiquiátricas, como também comportamento de 

dependentes químicos e alcoólatras e, por fim, buscou-se analisar o contato do suicida com 

tratamentos em saúde mental, através de informações que levassem ao histórico de 

internações, atendimento ou procura por serviços de apoio ao viciado e a utilização de terapia 

medicamentosa. 

A autópsia psicológica é instrumento de avaliação da personalidade e do curso de 

vida da pessoa falecida. É a reconstrução de sua vida afetiva, profissional, familiar, social, 

clínica e jurídica (se houver).  A análise é realizada a partir do relato de familiares e pessoas 

da convivência íntima. 

A autópsia psicológica deve ser realizada em todas as situações que existam 

dúvidas acerca das reais causas de uma morte diminuindo substancialmente a probabilidade 

de acusações infundadas a própria vítima ou outras pessoas.   
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3.4  Procedimentos  

O estudo de campo teve a duração de 1 mês, iniciou-se em 25 de agosto e 

terminou em 24 de setembro de 2008. Todos os participantes assinaram termo de 

consentimento. Foi assegurada a confidencialidade das informações.  

Fez-se três tentativas de entrevistar o parente mais próximo de cada suicida. 

Todas as entrevistas tiveram aproximadamente a duração de uma hora.  

A Análise e interpretação dos dados coletados foram feitos de três formas 

distintas: 1) Através do referencial teórico, demonstrando as teorias que fundamentam o 

estudo proposto; 2) Análise teórica partiu-se para a identificação do grupo através da 

utilização de gráficos e tabelas que sintetizem as informações coletadas, 3) Utilizou os 

questionários para apresentar o perfil dos suicidas, bem como o aspecto emocional levantado 

com o questionário, utilizou-se as respostas dissertativas para darmos exemplos das condições 

de sanidade mental. Por fim a união de todos os dados coletados ofereceu uma conclusão 

sobre todos os aspectos de ordem psíquica que envolve o suicídio e o tratamento 

farmacológico. 
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4 RESULTADOS 

O capítulo aqui apresentado tem por objetivo apresentar os resultados da pesquisa 

de campo desenvolvida, inicialmente apresentam-se os participantes, em seguida os resultados 

sociodemográficos, familiares e de saúde mental dos indivíduos que cometeram suicídio em 

Fortaleza, no ano 2007. 

 

4.1  Da participação  

Inicialmente cabe apontar que dos 160 casos de suicídios ocorridos na cidade de 

Fortaleza no ano de 2007 somente foi possível colher os dados de 50casos, o restante que não 

participou deveu-se a fatores, tais como, mudança de endereço (28 casos), endereço 

inexistente (23 casos), ausência de indivíduos no local (14 casos), falta de conhecimento 

sobre o caso (12 casos) e a negação em comentar sobre o ocorrido (33 casos), deixando clara 

a forte existência do tabu na sociedade em tratar da problemática do autocídio. 
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Figura 5 - Motivos para não participação  
 
 

Fonte: Pesquisa de campo (2008). 
 

 

 

Dentre os 50 (cinqüenta) participantes da pesquisa destacam-se a participação de 

14 (quatorze) pais, 10 (dez) irmãos, 10 (dez) outros familiares que compreenderam a 

participação de avós, sobrinhos e cunhados, 8 (oito) maridos e esposas e, por fim, 8 (oito) 

filhos, conforme demonstra em porcentagem a figura a seguir. 
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Figura 6 - Participantes da pesquisa 
 

Fonte: Pesquisa de campo (2008). 
 

 

4.2  Variáveis socioeconômicas 

Dentre os resultados relativos às variáveis nota-se a prevalência do sexo 

masculino (80%), entre 30-40 anos (34%), seguidos pela faixa etária dos 40-59 anos (32%) e 

20-30 anos (26%). A menor idade entre os suicidas do sexo feminino foi 15 anos e do sexo 

masculino 21 anos, também foi possível notar que as mulheres cometeram mais suicídio entre 

14 e 30 anos de idade, já o gênero masculino esteve mais presente na faixa dos 30-49 anos. 

Em se tratando da escolaridade, 62% possuíam o ensino fundamental e 28% 

ensino médio, houve apenas dois casos de suicídio entre indivíduos que tinham ou cursavam 

nível universitário. Entre os analfabetos foram registrados apenas três casos. 
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Tabela 3 - Características sociodemográficas 

 

 

 CARACTERÍSTICA 
 

 

CASOS 

Nº % 

 GÊNERO Masculino 40 80% 

 Feminino 10 20% 

 FAIXA ETÁRIA 14-20 anos   3    6% 

 20-30 anos 13 26% 

 30-40 anos 17 34% 

 40-59 anos 16 32% 

 60 anos ou mais   1   2% 

 ESCOLARIDADE Analfabeto   3 6 

 Ensino Fundamental  31 62% 

 Ensino Médio  14 28% 

 Ensino Superior   2   4% 

 RENDA Até R$500,00 32 64% 

 R$500,00 – R$1 000,00   4   8% 

 R$1.000,00 – R$2.000,00  11 22% 

 R$2.000,00 – R$3.000,00   2   4% 

 Acima de R$3.000,00   1    2% 

 SITUAÇÃO  Exercia 37 74% 

 EMPREGATÍCIA Não Exercia   6 12% 

 Estudante   7 14% 

 RELIGIÃO Católica 

Espírita  

Evangélica 

Nenhuma 

42 

  1 

  5 

  2 

84% 

  2% 

10% 

  4% 
 

Fonte: Pesquisa de campo (2008). 
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Verificou-se também que na cidade de Fortaleza prevalece o suicídio nas camadas 

mais pobres da cidade, já que 64% dos autocidas possuíam renda de até R$500,00 e 74% 

encontravam-se exercendo atividade profissional em sua maioria atuando na construção civil, 

também foram registrados dois funcionários público sendo um policial militar. Em relação 

aos estudantes, que corresponderam a 14%, estes freqüentavam ensino médio e superior, e 

vinham de famílias de classe média. 

Finalizando o aspecto sociodemográfico, o quesito religião compreendeu 84% de 

indivíduos católicos, sendo seguidos pelos evangélicos (10%), porém, é importante destacar 

que não houve um interesse maior em descobrir aspectos relacionados à religiosidade dos 

suicidas. 

 

4.3  Características familiares 

A tabela 4 apresenta os dados referentes às características familiares: estado civil, 

viver só ou com outros indivíduos, separações conjugais e ter filhos.  

Em se tratando do estado civil 48% eram casados, 30% solteiros, 14% divorciados 

e 8% viúvo, independente do estado civil, 94% moravam com familiares e apenas 6% 

sozinhos. Dentre os indivíduos que moravam sozinhos (3 casos) todos pertenciam à classe 

média e se tratavam de duas pessoas divorciadas (sexo masculino) e uma pessoa viúva (sexo 

feminino). 

A variável filho não apresentou nenhuma informação que possa ser diferenciada, 

30% dos suicidas não tinham filhos e 30% tinham 3 ou mais filhos, ficando a porcentagem de 

22% e 18% para 2 filhos ou apenas 1 filho respectivamente. 

Conclui-se, portanto, que dentre as características familiares destacam-se os 

solteiros e casados que moram com seus familiares podendo ter ou não filhos. 
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Tabela 4 - Característica da família 

 

 CARACTERÍSTICA 
 CASOS 

 Nº % 

 ESTADO CIVIL Solteiro 15                     30% 

 

Casado 

Viúvo 

Divorciado 

24 

4 

7 

                   48% 

                     8% 

                   14% 

 RESIDÊNCIA Só 3                      6% 

 Família 47                    94% 

 FILHOS Não tinha 15                   30% 

 1 filho 9                   18% 

 2 filhos 11                  22% 

 3 ou mais filhos 15                  30% 
 

Fonte: Pesquisa de campo (2008)  

 

 

4.4  Saúde Mental dos suicidas 

Os resultados apresentados a seguir demonstram que variáveis relacionadas à 

saúde mental estiveram associadas ao suicídio. De acordo com os dados fornecidos pelos 

familiares apenas 6 (seis) indivíduos não tinham demonstrado qualquer sinal de alteração 

psíquica que resulta em 88% com algum alteração de saúde mental. Salientamos que 60% da 

amostra apresentaram sinais e/ou sintomas de ordem física. 

Conforme observado no gráfico 4, 29 (vinte e nove) dormiam mal, 21 (vinte e um) 

cansavam-se com facilidade, 20 (vinte) sentiam falta de apetite, 17 (dezessete) sentiam-se 

cansado o tempo todo, 15 (quinze) tinham dores freqüentes de cabeça, 14 (quatorze) tinham 

tremores nas mãos, 11 (onze) má digestão. Os sintomas proeminentes no sexo feminino foram 

dores de cabeça freqüentes e cansaço. Nos homens destacaram-se os tremores nas mãos, 

seguido pela má digestão. 
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Tabela 5 - Informações sobre Saúde Mental  

 

 CARACTERÍSTICA 
                           CASOS 

                       N%             % 

 SINAIS OU SINTOMAS DE ORDEM FÍSICA 
Sim 

Não 

30 

20 

60% 

40% 

 SINAIS OU SINTOMAS DE ORDEM PSÍQUICA 
Sim 44 88% 

Não 6 12% 
 

Fonte: Pesquisa de campo (2008) 

 

 

Pela análise da tabela 5 verificou-se que cerca de 88% dos casos de suicídio 

apresentaram sinal ou sintoma de alteração psíquica, e conforme podemos observar no gráfico 

05, 38 (trinta e oito) pacientes sentiam-se tristes freqüentemente, 35 (trinta e cinco) já haviam 

demonstrado vontade de acabar com a própria vida, 34 (trinta e quatro) apresentavam sinais 

de nervosismo, 30 (trinta) haviam perdido o interesse pelas coisas, 29 (vinte e nove) chorava 

mais do que de costume, 25 (vinte e cinco) sentiam-se indivíduos inúteis. 

 

 

 

 

Figura 7 - Aspectos físicos 
 

Fonte: Pesquisa de campo (2008) 
 

s 
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Figura 8 - Perfil psicológico 
 
Fonte: Pesquisa de campo (2008) 
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Importante destacar que o quadro de tensão e ansiedade foi mais presente nos 

casos de suicídio masculino, sendo raramente apresentado no gênero feminino onde se 

destaca a tristeza, assustar-se com facilidade bem como dificuldades para tomar decisões.  

Outro destaque se faz nos suicídios de jovens onde se notou a sensação de 

incapacidade de desempenhar um papel útil em suas vidas. 

Em relação ao consumo de bebidas e drogas verificou-se que somente 10 (dez) 

suicidas não faziam uso de tais substâncias e dentre as 14 (quatorze) pessoas que faziam uso 

de substâncias ilícitas, estas também faziam uso de álcool. Conforme a tabela 6, 8 (oito) 

indivíduos faziam uso de drogas ilícitas quatro ou mais vezes por semana, assim como, 20 

(vinte indivíduos) consumiam álcool quatro ou mais vezes por semana o que demonstra uma 

forte ligação entre alcoolismo e suicídio principalmente em homens com mais de 30 (trinta) 

anos de idade e com renda de até R$500,00, já que não foi notado consumo de álcool e drogas 

expressivo em mulheres. No entanto, se faz importante destacar que 72% dos indivíduos não 

consumiam drogas ilícitas, sendo portanto, a bebida alcoólica considerada a “grande vilã” dos 

casos de suicídios ocorridos em 2007 em Fortaleza-CE. 

 

Tabela 6 – Consumo de bebidas e drogas 

 

 

 CARACTERÍSTICA 
 

   CASOS 

        Nº                %  

 CONSUMO DE ÁLCOOL  Nenhuma  

Uma ou menos de uma vez por mês  

2 a 4 vezes por mês  

Até 3 vezes por semana 

4 ou mais vezes por semana 

10 

5 

9 

6 

20 

20% 

10% 

18% 

12% 

40% 

 CONSUMO DE DROGAS Nenhuma  

Uma ou menos de uma vez por mês  

2 a 4 vezes por mês  

Até 3 vezes por semana 

4 ou mais vezes por semana 

36 

2 

2 

2 

8 

72% 

4% 

4% 

4% 

16% 
Fonte: Pesquisa de campo (2008) 
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 Tendo em vista a análise dos dados apresentados, onde se verificou que 88% dos 

indivíduos que cometeram suicídio apresentaram problemas de ordem psíquica, a tabela 7 

apresenta os dados referentes ao contato com serviços de saúde por parte desses indivíduos. 

Pela análise da tabela 7 é possível verificar que poucos indivíduos procuraram 

algum tipo de ajuda psiquiátrica (22%) ou psicológica (10%), vê-se que a maior procura 

realizada foi por instituições de apoio ao dependente (16 indivíduos que equivale a 32%), 

Alcoólicos Anônimos (13 indivíduos) e Narcóticos anônimos (3 indivíduos). 

Continuando a análise dos dados da tabela 7 um dado alarmante é constatado ao 

verificar que apenas 8 (oito) indivíduos que corresponde a 16% (oito casos) dos suicídios 

faziam algum tratamento psiquiátrico com o uso de medicamentos para depressão ou qualquer 

outro transtorno mental, no entanto, 32% (16 indivíduos) haviam buscado ajuda em centros de 

combate à dependência, 22% (11 indivíduos) ajuda psiquiátrica e 10% (5 indivíduos) 

assistência psicológica. 

 

Tabela 7 - Contato com Serviços de Saúde 

 

 CARACTERÍSTICA 
   CASOS 

 Nº    % 

 PSIQUIATRIA  
Sim 

Não 

11 

39 

22% 

78% 

 PSICOLOGIA 
Sim 

Não 

  5 

45 

10% 

90% 
 

 FAZIA USO DE MEDICAMENTO PARA     
 DEPRESSÃO OU OUTROS TRANSTORNOS   
 MENTAIS 
 

Sim 

Não 

  8 

42 

16% 

84% 
 

 ASSISTÊNCIA EM ASSOCIAÇÕES PARA  
 COMBATE À DEPENDÊNCIA, TAIS COMO,  
 NARCÓTICOS ANÔNIMOS E ALCOÓLICOS  
 ANÔNIMOS 
 

Sim 

Não 

16 

34 

32% 

68% 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2008) 
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Transtorno 

Bipolar

 5%
Esquizofrenia

 4%

Depressão

 26%
Dependência de 

Substância 

Psicoativa 

65%

Transtorno 

Bipolar

 5%
Esquizofrenia

 4%

Depressão

 26%
Dependência de 

Substância 

Psicoativa 

65%

Transtorno 

Bipolar

 5%
Esquizofrenia

 4%

Depressão

 26%
Dependência de 

Substância 

Psicoativa 

65%

Transtorno 

Bipolar

 5%
Esquizofrenia

 4%

Depressão

 26%
Dependência de 

Substância 

Psicoativa 

65%

Ao perguntar sobre a existência de algum diagnóstico psiquiátrico sobre o suicida 

foi possível constatar que 29 (vinte e nove) que corresponde a 58% dos casos não tiveram 

qualquer tipo de diagnóstico por  parte de um profissional da saúde e 21 (vinte e um) casos 

que corresponde a 42% obtiveram o diagnóstico que pode ser verificado no figura 9. 

 

 

 

Transtorno 
bipolar 
5% 

Esquizofrenia 
4% 

Depressão 
26% 

Dependência de 
Substância  
Psicoativa 
65% 

 Figura 9 – Diagnóstico 
 
 Fonte: Pesquisa de campo (2008) 
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Como já dito anteriormente a maior problemática do suicídio é o alcoolismo que 

foi verificado em 13 (treze) suicidas que vinham freqüentando reuniões dos Alcoólicos 

Anônimos, porém, não faziam uso de tratamento farmacológico. Outro diagnóstico mais 

verificado é o da depressão (6 casos), que em dois casos veio associada ao alcoolismo. Por 

fim, teve-se um caso de transtorno bipolar do humor e um de esquizofrenia. 

Dentre todos os indivíduos que tiveram alguma ajuda profissional para seus 

problemas de origem psíquica, 8 (oito) haviam sido hospitalizados em psiquiatria integral     

(5 indivíduos foram internados 4 ou mais vezes e 3 indivíduos, uma vez), já em internações 

parciais (hospital-dia) 6 (seis) indivíduos já haviam sido internados, no entanto, entre essas 

pessoas somente 5 (cinco) passaram por algum atendimento psiquiátrico em posto de saúde 

ou ambulatório, e por fim, o atendimento em CAPS foi procurado por apenas por  4 (quatro) 

indivíduos, conforme pode ser verificado no figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somente 3 (três indivíduos) procuraram ou fizeram algum acompanhamento 

psiquiátrico ou psicológico particular o que permite concluir que é extremamente importante 

que os órgãos relacionados à saúde pública forneçam o atendimento adequado em saúde 

mental pois, como já visto anteriormente, a maior parte dos autocidas não possuíam condições 

financeiras de fazer um tratamento que não fosse público. 

   Figura 10 – Característica do tratamento 
 

    
   Fonte: Pesquisa de campo (2008) 

 

Hospital Integr al
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Hospital Dia
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5 DISCUSSÃO 

Para a análise deste estudo, seguiu-se a hipótese de que os tratamentos 

psiquiátricos podem e devem ser aplicados em indivíduos que apresentem comportamentos de 

ideação ou tentativa suicida, portanto, as representações sociais desses indivíduos podem e 

devem ser analisadas a partir da compreensão das estruturas e dos comportamentos sociais 

(MINAYO, 1999). 

Segundo Rolim (1993), as representações sociais são compostas por unidades de 

significação que, pelas semelhanças de seu conteúdo, mostram núcleos de ações, pensamentos 

e de sentimentos. Da associação destes núcleos, emergem categorias que se constituem como 

formas estruturantes e estruturadas de apreensão do mundo externo. 

Partindo do raciocínio acima, optou-se por realizar discussões seguindo três 

etapas categorizadas, sociodemográficos e familiares, de saúde mental e da importância do 

tratamento médico-psiquiátrico.  

 

5.1  Aspectos sociodemográficos e familiares 

Os aspectos sociodemográficos são considerados apenas como identificadores do 

grupo da pesquisa aqui apresentada, de acordo com Sorenson e  Rutter (1991) as diferenças 

sociais ou regionais são menos decisivas quando se trata de suicídio, se comparamos com 

outros aspectos de problemas de ordem emocional. No entanto, se compararmos os dados 

desse estudo com os de outros autores observa-se que os casos relatados fogem do padrão 

determinado em outras pesquisas. 

De acordo com estudo desenvolvido por Wissman  et al. (1999); Sorenson e 

Rutter (1991) estar divorciado, separado ou solteiro é a condição conjugal mais presente nos 

casos de suicídio. Por intermédio de um estudo epidemiológico desenvolvido por  Silva  et al. 

(1999) na cidade de Salvador entre 1996-1997, notaram-se que ser do sexo masculino, estar 
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solteiro, estar na faixa etária entre 20 e 40 anos e ter somente o ensino fundamental são 

fatores de risco para o suicídio. Do contrário, ser do sexo feminino, estar casada, ter 

escolaridade elevada e mais de 61 anos seriam fatores de redução de risco para o suicídio, 

porém, a pesquisa aponta que o maior índice de suicídio foi praticado por pessoas casadas 

seguidas pelas solteiras e do sexo masculino. 

Souza Minayo e  Malaquias (2002) apontam que o sexo masculino consegue 

maior êxito nos suicídios do que o sexo feminino, apesar das mulheres terem maior 

prevalência nas tentativas de suicídio, isso se deve porque por que os homens empregam 

processos mais violentos e fatais do que as mulheres nestas tentativas. Os resultados de 

mortalidade por suicídio em homens, encontrados por Meneguel et al. (2005), variaram de 

14/100 mil em 1998 a 20,2/100 mil em 1999. Estudos como de Wissmann et al. (1999), 

Renberg (2001) e Kuo, Gallo e Tien (2001) apontam maior número de suicídios entre 

mulheres e jovens. No entanto, em nosso estudo, constatamos que as mortes por suicídio em 

mulheres foram minorias na cidade de Fortaleza, e que uma maior incidência foi observada na 

faixa etária compreendida entre 30 e 49 anos de idade. 

Souza Minayo e  Malaquias (2002) desenvolveram uma pesquisa documental 

através dos dados do sistema do Ministério da Saúde em capitais brasileiras (Belém, 

Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Curitiba e Porto Alegre), no período de 1979 a 1998, no conjunto das capitais     obteve-se um 

crescimento de 3,5 para 5/100 mil habitantes, na faixa etária de 15 a 24 anos. Lippi et al. 

(1990) afirmaram que a faixa etária de 22 a 40 anos é a mais propensa a prática do suicídio 

(61,5%), a segunda faixa etária acima de 40 anos com 21,0% do total e, de 13 a 21 anos 

(15,3%) como a terceira faixa etária mais alcançada. Vansan (1999) encontrou o equivalente a 

40,6% na faixa etária de 20 a 29 anos; na faixa etária de 30 a 39 anos, a porcentagem foi de 

24,6% e, na idade de 40 a 49 anos foi de 17,4%. Pordeus, Fraga e Olinda (2002) também 

encontraram as faixas etárias de adultos e adultos jovens como as mais pontuadas em 

suicídios, e Silva et  al. (1999) encontraram a faixa de 21 a 30 anos com a maior presença 

(24,89%), seguida por 31 a 40 anos (24,45%) e 16 a 20 anos (16,59%).  

Apesar de diversos autores  não notarem associação entre condição financeira e 

suicídio, verificou-se que a população de baixa renda está mais propensa, no entanto, 

concorda-se com os autores ao afirmarem que não é a situação financeira a única 
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desencadeadora de um momento de estresse que pode levar ao suicídio e sim um dos      

fatores que vem acompanhado de outros que envolvem dependências ou outros        

transtornos mentais (VILHJALMSSON; KRISTJANSDOTTIR; SVEINBJARNARDOTTIR, 

1998;  GILLI-PLANAS et al., 2001). 

 

5.2  Aspectos da Saúde Mental 

5.2.1  Perfil psicológico 

Com relação ao perfil psicológico no universo de indivíduos do nosso estudo, 

constatamos uma incidência muito elevada de sinais e sintomas de ordem emocional que 

refletiam sérias instabilidades e desequilíbrios da estruturação psíquica, como por exemplo, 

35% da amostra já haviam demonstrado vontade de acabar com a própria vida. 

 

5.2.2  Contato com Serviços de Saúde 

Quanto a histórico de atendimentos em saúde mental o estudo de Luoma   et al. 

(2002) apud  Corrêa e  Barrero (2006) concorda com os dados colhidos na pesquisa ao afirmar 

que somente 20% dos casos de suicídio têm qualquer atenção em saúde mental,  e na nossa 

pesquisa foi encontrada uma relação de 22% entre os indivíduos integrantes do universo do 

nosso estudo com realização de tratamento médico-psiquiátrico e 10% com realização de 

tratamento com psicólogo. Os pesquisadores também apontam à necessidade dos serviços de 

saúde de atenção primária de indicarem os indivíduos psicologicamente alterados a 

assistência psiquiátrica adequada. 

A relação entre autocidas e a procura por associações para combate à dependência 

(Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos) chegou a um índice de 32% de procura por 

estes serviços.  

O tratamento psicofarmacológico está relacionado a temas que refletem a 

importância e a influência dos medicamentos, a participação dos profissionais, bem como 
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todos os efeitos esperados no tratamento médico-psiquiátrico.  

A demanda do medicamento mantém-se fincada a um complexo sistema de idéias, 

expectativas e representações acerca do tratamento (BEZERRA, 1992). A medicação deve ser 

vista, seja pelos profissionais, seja pelos pacientes, como importantíssimo fator no processo 

terapêutico com ações ordenadas e rigorosamente estabelecidas no ato de tratar. 

Para Kaplan e Sadock (1999), a terapia medicamentosa dos transtornos mentais 

pode ser definida como tentativas de modificar ou corrigir comportamentos, humores ou 

pensamentos patológicos pela química.  

De fato, a adesão ao medicamento é comprovadamente um fator de eficácia no 

tratamento psiquiátrico. Como aponta Bandeira, Gelinas e Lesage (1998), em uma pesquisa 

sobre desinstitucionalização, a interrupção do uso do medicamento psiquiátrico é um dos 

motivos mais citados pelos próprios pacientes ou seus familiares para o retorno ao hospital, 

ou seja, a interrupção do medicamento torna-se um dos fatores determinantes para a 

reinternação psiquiátrica, impedindo a reintegração do sujeito portador de transtorno mental 

na comunidade.  

Dessa forma, o que se pode perceber é que o uso dos medicamentos no tratamento 

psiquiátrico se mantém por meio de uma representação socialmente compartilhada, 

permitindo, assim, uma adesão significativa à medicação como condição básica do tratamento 

psiquiátrico. 

O medicamento desempenha no paciente o significado da capacidade de 

intervenção do médico, transmitindo a ele tanto o conhecimento técnico sobre a doença 

quanto à representação do saber por meio da prescrição medicamentosa eficiente, sem 

esquecer, no entanto uma boa relação medico paciente, que é fundamental no sucesso do 

processo terapêutico. 

O cuidado à saúde mental é sempre um investimento de vários profissionais, dada 

a abrangência e os desafios colocados pelas inquietudes vividas pelos pacientes e familiares 

frente às experiências de intenso sofrimento psíquico (PEDUZZI, 1998). 

A equipe multiprofissional engloba vários profissionais de áreas diversificadas, 
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que devem atuar como um grupo junto aos pacientes e familiares. Este grupo é definido de 

forma que cada um possa tratar o paciente por meio do maior e melhor conhecimento técnico 

científico, sem tornar esta atenção segmentada, visando à totalidade da assistência ao 

paciente. 

Desta forma, as equipes em saúde mental têm sido estruturadas a partir de uma 

demanda compatível com as possibilidades do trabalho multiprofissional. Além disso, é 

fundamental que o atendimento às pessoas portadoras de transtornos mentais seja oferecido 

em um modelo de assistência integral, incluindo serviços de enfermeiros, assistentes sociais, 

psicólogos, terapeutas ocupacionais, de lazer, entre outros (BRASIL, 2001). 

É importante salientar que, a despeito da ênfase dada às intervenções 

farmacológicas, também se observa a representação de que o bom tratamento psiquiátrico é 

aquele em que o paciente é tratado com dignidade, compreensão, consideração e respeito 

pelos profissionais. 

Campos (1995) também chamou a atenção para a necessidade de uma             

inter-relação entre os diferentes profissionais de uma equipe multiprofissional, a fim de que se 

possa ver o paciente como um todo, propiciando uma atitude humanizada para com o 

tratamento. É de interesse da equipe e do paciente que se estabeleça um vínculo positivo entre 

ambos, para que se estabeleça uma maior credibilidade no tratamento.  

A noção de cuidado na atenção psicossocial não deve visar exclusivamente a 

remissão do sintoma psicopatológico, mas se propõe a compreendê-lo como algo que é parte 

de um sujeito particular que precisa ser considerado, além de reintegrar duas dimensões da 

existência humana, a dimensão psíquica e a dimensão social (VENANCIO et al., 1997). 

O direito em receber tratamento psiquiátrico com liberdade e com a confiança de 

ser atendido quando necessário mostram que, para os pacientes, o cuidado está representado 

pela condição de cidadão, a qual lhe permite receber tratamento necessário sem exclusão 

social. 

Verdade que assusta no Brasil: a) cerca de 40 milhões de pessoas precisam ou vão 

precisar de atendimento em algum tipo de saúde mental; b) 5,5 milhões (3% da população) 
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sofrem com transtornos mentais graves e persistentes, como esquizofrenia; c) cerca de 22 

milhões de pessoas (12% da população) necessitam de algum atendimento, geralmente 

ambulatorial; d) 11 milhões (6% da população) têm transtorno psiquiátrico decorrente do uso 

de álcool e drogas. Um total de 9% da população brasileira é alcoólatra; e) leis e portarias 

determinam que o Brasil tenha 0,45 leitos psiquiátricos para cada mil habitantes, mas o país 

só tem 0,21 (publicado no correio da FASP-RJ). Fonte: Ministério da Saúde, Associação 

Brasileira de Psiquiatria, Associação Brasileira de Hospitais, IBOPE, Instituto de Pesquisa da 

USP. 

Pesquisa do IBOPE para a Associação Brasileira de Psiquiatria com 2 mil doentes 

que dependiam da rede pública revelou que somente 33% estavam conseguindo agendar 

consulta em menos de 30 dias, mesmo em crise. 

Dados do Ministério da Saúde revelam que o numero de mortes de doentes 

mentais e comportamentais cresceu 41% entre 2001 e 2006. Foram 9.398 doentes mentais 

mortos em 2006 contra 6.655 em 2001. (Fonte: Sem hospícios, morrem mais doentes mentais. 

O Globo, Rio de Janeiro, 09 dez. 2007. p. 14).  

O nosso estudo encontrou o índice de apenas 16% da nossa amostra que fizeram 

uso de psicofármacos para depressão e outros transtornos mentais. 

Nessas últimas décadas, diversos antidepressivos, com distintos mecanismos de 

ação, foram introduzidos no mercado. É digna de nota a introdução em 1987 da fluoxetina, 

primeiro antidepressivo de uma nova classe (inibidores seletivos de recaptura de serotonina). 

A partir de então, em curto espaço de tempo, tivemos o advento de novas moléculas de ação 

seletiva, tanto de mono ação (serotonina), bem como moléculas de dupla ação (serotonina e 

noradrenalina), que rapidamente se tornaram a classe de antidepressivos  mais usada em todo 

o mundo. 

Tondo et al. (2001) apud  Corrêa e Barrero (2006) publicaram uma meta-análise 

na qual avaliaram todos os estudos disponíveis desde o início dos anos 1970 quando o lítio 

começou a ser usado sistematicamente no tratamento de transtorno bipolar. O objetivo era 

avaliar as taxas de tentativas de suicídio e suicídios completos em pacientes bipolares e em 

outros grupos diagnósticos durante tratamento com lítio, comparando-as com as taxas 
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observadas após descontinuação dessa droga. Os autores observaram que a taxa de suicídio 

durante o tratamento com lítio foi de 0,16% por ano, ao passo que a mortalidade por suicídio 

nos pacientes que não mais estavam usando lítio foi de 0,88% ao ano.  

Goodwin (2003) apud  Corrêa e  Barrero (2006) comparou o lítio com o valproato 

num estudo retrospectivo com 20.638 pacientes. A taxa de suicídio durante o tratamento com 

lítio foi de 0,066% por ano e durante o uso do valproato foi de 0,155%. 

Siris (2001) apud  Corrêa e  Barrero (2006) comparou lítio, carbamazepina e 

amitriptilina em relação ao comportamento suicida. Esse estudo avaliou 175 pacientes 

bipolares, 110 pacientes com transtorno esquizoafetivo e 93 pacientes com transtorno unipolar 

em 2,5 anos de acompanhamento. Não houve suicídios entre os pacientes bipolares e 

esquizoafetivos mantidos com lítio, mas no grupo tratado com carbamazepina a taxa de 

suicídio e a de tentativas de suicídio foram, respectivamente, de 1% a 2% de indivíduos por 

ano, taxas comparáveis àquela observada entre os depressivos em uso de amitriptilina. 

 

5.2.3  Diagnóstico 

Em nosso trabalho, 58% dos casos não tiveram qualquer tipo de diagnóstico. 

Os transtornos afetivos têm sido demonstrados por diversos autores 

(DALGALARRONDO, 2000; GILI-PLANAS et al., 2001) como a categoria mais freqüente 

que comete atos suicidas. Segundo Kuo, Gallo e Tien (2001), foi possível notar um maior 

destaque para variáveis relacionadas que levam à depressão, assim como um destaque para as 

variáveis que levam à dependência de drogas e álcool, quadro esse muitas vezes também 

originado pela depressão.  

Wichstrom (2000) investigou os fatores de risco do suicídio, identificando entre 

estes fatores a depressão e o consumo de álcool. Verificou-se que a prevalência do consumo 

de substâncias psicoativas (estando entre elas o álcool) bastante associado à existência de 

comportamentos suicidas. Rossow (2000) concorda com o autor e apresenta também (através 

de uma revisão da literatura sobre o impacto do consumo de álcool em determinados 

problemas sociais), um elevado impacto do álcool no suicídio. Watson (2000) completa as 
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afirmações do autor ao concluir em sua pesquisa que indivíduos com transtornos mentais têm 

uma taxa de suicídio mais alta que a população em geral. Apesar disso, constatou-se ainda, 

que quando o consumo de álcool aparece associado às perturbações mentais, a taxa de 

suicídio aumentou praticamente 100% em relação aos finais da década de 80. 

Foster (2001) defende que a prevenção do suicídio requer uma compreensão da 

relação entre o consumo de álcool e o suicídio, proporcionando vários resultados (obtidos 

através de autópsias psicológicas) de estudos que indicam uma elevada prevalência de 

alcoolismo entre pessoas que cometeram suicídio (entre os 34% e o 56%).   Kaslow et al. 

(2002) afirmam que problemas relacionados com o consumo de álcool (entre outros) estão 

intimamente associados com suicídio. O nosso trabalho corrobora com os autores acima, onde 

foi encontrada uma relação de 65% entre o suicídio e a dependência por substâncias 

psicoativas. 

Autores como Kuo, Gallo e Tien (2001); Brent et al. (1993); Verona e Patrick 

(2000); Verona, Sachs-Ericsson e Joiner (2004) também concordam com os resultados da 

pesquisa ao afirmarem que sintomas depressivos e a dependência de drogas e álcool são mais 

freqüentes em comportamentos suicidas. 

Conforme apontam Corrêa e Barrero (2006) a relação entre suicídio e depressão é 

estreita, a ponto de o suicídio ser, considerado por muitos uma conseqüência exclusiva da 

depressão. De fato, a importância da associação entre depressão e comportamento suicida é 

um dos dados mais conhecidos e replicados na literatura psiquiátrica. Estudo de Murray e 

Lopez (2001) apud  Eadd (2008) apontam que a depressão é a principal patologia responsável 

pelo suicídio. 

Vê-se, portanto, que a depressão é um transtorno bastante importante quando       

se trata de indivíduos que cometem suicídio, conforme apontam os estudos de   Goldney et al. 

(2003) e Lonnqvist (2000), grande parte dos suicídios acontecem em indivíduos com sintomas 

depressivos importantes. Corroborando com essa afirmação estudos como o de Pirkis, 

Burgess e  Dunt (2000) apontam que se toda depressão fosse prevenida e tratada conforme 

recomendam os protocolos de saúde mental, aproximadamente 50% dos casos de suicídio 

poderiam ser evitados. 
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No tocante à questão médico-psiquiátrica e psiquiátrico-legal, nosso estudo 

verificou que 88% dos autocidas apresentavam sinais ou sintomas de alteração psíquica, o que 

reflete a importância do fenômeno suicídio para estas ciências, pois este inclui o universo de 

pessoas que faleceu desta manifestação e que na sua quase totalidade eram pessoas portadoras 

de enfermidade mental. Dentro desse universo uma parte significativa  não foi tratada ou não 

teve o tratamento adequado (sub-tratados), relativo à natureza da afecção psiquiátrica. 

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, é fundamental salientar que o suicídio não é uma 

doença médica e sim a sua manifestação.  
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6 CONCLUSÃO 

A primeira consideração que se faz é da necessidade da quebra de “tabu” nacional 

e até mesmo mundial sobre a problemática do suicídio, a recusa dos familiares em comentar 

sobre o assunto, bem como a falta de espaço na mídia que trate da questão do suicídio que 

necessita ser melhor  trabalhada. É preciso que quaisquer sinais e/ou sintomas de alterações 

psíquicas ou qualquer outro quadro sintomatológico que possa ser indicativo de sofrimento 

psíquico não seja desmerecido no âmbito familiar, social ou da saúde pública e privada, como 

também, é necessário que se oriente a população quanto à quebra desse tabu revertendo assim 

estigmas que serão extintos apenas com a educação social, cultural e políticas de ações 

médicas continuadas sobre este tema. 

É preciso que transtornos mentais sejam tratados como doença e não como um 

simples conflito muitas vezes considerado “normal”. Por isso, faz-se importante que a equipe 

de saúde de atendimento primário seja treinada para identificar casos de doenças mentais, 

bem como para atuar efetivamente na abordagem e no encaminhamento adequado para o 

tratamento. 

Foi constatado, em nosso estudo, que homens casados, exercendo atividade 

laboral e da faixa etária entre 30 e 40 anos foram os mais acometidos, onde a grande maioria 

apresentou sinais ou sintomas de alterações psíquicas. A menor idade entre os suicidas 

encontrada no nosso estudo foi do sexo feminino na faixa etária de 15 anos e a faixa etária de 

maior vulnerabilidade para o suicídio em mulheres se situou na faixa entre os 14 e 30 anos. 

Alguns momentos parecem ter sido os decisivos para a decisão autocida: o aumento do uso 

abusivo de substâncias psicoativas, sendo o álcool o grande vilão do nosso estudo, e a 

dominância de um transtorno depressivo, sendo que a grande maioria da nossa amostra não 

era consumidora de drogas ilícitas. É importante salientar que a maioria da amostra tinha 

apenas o ensino fundamental e uma pequena minoria cursava ou tinha nível universitário. A 

grande maioria recebia salários de no máximo o relativo a um salário mínimo. No aspecto 

religião, uma maioria expressiva da nossa amostragem praticava a religião católica. 

Com relação à variável filhos, houve concordância nos resultados entre os que 
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possuíam e não possuíam prole e a maioria da amostra morava com a família.  

O fato é que, em nosso país, não parece haver qualquer política pública 

conducente à minoração das estatísticas do autocídio, o que parece contraria a grade 

principiológica da Constituição Federal, cujo substrato impõe ao Estado a obrigação de ter 

política direcionada a satisfazer o direito fundamental à saúde (de cujo núcleo fundamental 

não pode ser retirado o direito à saúde mental). 

A quase totalidade dos indivíduos que cometeu o autocídio ou que tentou realizá-

lo é portador de algum tipo de transtorno mental ou comportamental. A lei da preservação da 

espécie e da conservação da vida é extraordinariamente tão forte, que para o ser humano usar 

o recurso da auto-eliminação, é necessário ser portador de grave sofrimento psíquico, tão forte 

que chegue ao ponto de anular todas as defesas das leis da sobrevivência das espécies, 

levando ao desequilíbrio total da vida psíquica, com conseqüente falência mental. 

É importantíssimo salientar que grande número de óbitos decorrentes de mortes 

acidentais não são esclarecidos convenientemente, ou seja, avaliadas as possíveis causas 

básicas que possam ter levado ao acidente fatal. A partir de então, impõe-se a necessidade da 

realização de estudos científicos que analisem as possíveis relações existentes entre as mortes 

ocorridas devido a acidentes e suicídio.  

Podemos inferir também, que todos os óbitos relacionados à nossa amostra, que 

foram encaminhados ao IML, não tiveram a causa básica de morte detectada. Neste sentido 

todos os casos de óbito de nossa pesquisa no que se refere ao preenchimento da Declaração de 

Óbito, foram citados nos mesmos, apenas a forma da morte (por exemplo: enforcamento por 

asfixia, envenenamento, etc.), não sendo mencionada a doença ou estado mórbido que causou 

diretamente a morte, bem como, os estados mórbidos se tiverem existido, que causaram 

diretamente a morte ou ainda de outras condições significativas que contribuíram para a 

morte. Tal fato é gerador de repercussões de ordem epidemiológica, já que não foi 

convenientemente esclarecido a doença básica que originou o suicídio, como também 

possíveis repercussões e/ou controvérsias no âmbito das ciências médico-psiquiátrica e 

psiquiátrico-forense.  

Que novas pesquisas sejam realizadas, no sentido que os resultados e conclusões 
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aqui obtidos possam ser discutidos e aprimorados, no intuito que este grave problema de 

saúde pública seja ao máximo minimizado, bem como reavaliadas as questões de natureza 

epidemiológica e médico-legal. 

Torna-se então, fundamental, a partir dos dados acima expostos que seja dado o 

alerta para os órgãos e instituições de saúde, sejam públicos ou privados, bem como para 

todos os profissionais de saúde mental, para imbuírem-se e conscientizarem-se da 

responsabilidade no tocante a prevenção e ao tratamento de todas as doenças que possam 

levar ao autocídio, livrando o individuo, sua família e a sociedade dos tantos males e seqüelas 

gerados por tal ato.  
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Anexo 1 – Questionários Aplicados  

 

 

INQUÉRITO NA COMUNIDADE 

 

Entrevistador:_____________________________________ _____Data: ___/____/________. 

 

 

Idade do Entrevistado:_____ Sexo: ____ Telefone: ________________________________ 

Grau de Parentesco com o suicida: _______________ Data do suicídio: ______________ 

 

 

Informações sociodemográficas do Suicida 

 

• Sexo: ____________________________Data de Nascimento: ______________________ 

• Local de Nascimento:_______________________________________________________ 

• Estado Civil: ( ) Solteiro ( ) Casado ( ) Viúvo ( ) Divorciado 

 

• Quantas vezes se separou / divorciou-se: _____Teve filhos? Se sim, quantos? __________ 

• Com quem vivia antes de cometer o suicídio: ____________________________________ 

• Até que ano estudou?______Qual era a ocupação profissional? ______________________ 

• Qual era a renda mensal média? _______________ Qual era a religião? _______________ 
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Informações sobre a Saúde Mental do Suicida 

 

• Tinha dores de cabeça freqüentes?     Sim ( ) Não ( ) 

• Tinha falta de apetite?       Sim ( ) Não ( ) 

• Dormia mal?       Sim ( ) Não ( ) 

• Assustava-se com facilidade?      Sim ( ) Não ( ) 

• Tinha tremores nas mãos?      Sim ( ) Não ( ) 

• Sentia-se nervoso, tenso ou preocupado?    Sim ( ) Não ( ) 

• Tinha má digestão?      Sim ( ) Não ( ) 

• Tinha dificuldade de pensar com clareza?   Sim ( ) Não ( ) 

• Sentia-se triste freqüentemente?      Sim ( ) Não ( ) 

• Chorava mais do que de costume?    Sim ( ) Não ( ) 

• Encontrava dificuldades para realizar com satisfação suas atividades diárias?   

          Sim ( )  Não ( ) 

• Tinha dificuldades para tomar decisões?    Sim ( ) Não ( ) 

• Tinha dificuldades no serviço?     Sim ( ) Não ( ) 

• Sentia-se incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida?  Sim ( ) Não ( ) 

• Tinha perdido o interesse pelas coisas?    Sim ( ) Não ( ) 

• Sentia-se um indivíduo inútil, sem préstimo?   Sim ( ) Não ( ) 

• Tinha demonstrado vontade de acabar com a vida?  Sim ( ) Não ( ) 

• Sentia-se cansado o tempo todo?     Sim ( ) Não ( ) 

• Cansava-se com facilidade?     Sim ( ) Não ( ) 

• Consumia bebidas alcoólicas?  

( ) nenhuma  (   ) uma ou menos de uma vez por mês. (   ) 2 a 4 vezes por mês  

( ) 3 a 3 vezes por semana (   ) 4 ou mais vezes por semana 
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• Consumia drogas?  

( ) nenhuma  (   ) uma ou menos de uma vez por mês. (   ) 2 a 4 vezes por mês  

( ) 3 a 3 vezes por semana (   ) 4 ou mais vezes por semana 

 

 

Contato com Serviços de Saúde 

 

• O indivíduo em questão tinha precisado de internação por problemas mentais? Se 

afirmativo, quantas vezes?  

( ) Nunca  (    )  1 vez  (    ) 2-3 vezes  (   ) 4 vezes ou mais 

 

Se foi internado uma ou mais vezes: você poderia, para cada internação, descrever quando foi 

internado, quanto tempo permaneceu lá e por qual motivo foi admitido? 

 

• Ele (a) teve contato com algum do seguintes serviços profissionais para tratamento 

psiquiátrico? 

- Serviços psiquiátricos, posto ou ambulatório   Sim ( ) Não ( ) 

- Serviços psiquiátricos, CAPS     Sim ( ) Não ( ) 

- Internação parcial (hospital-dia)     Sim ( ) Não ( ) 

- Psicólogos e Psiquiatras particulares    Sim ( ) Não ( ) 

- Serviços de consultório para problemas relacionados ao álcool e drogas  

          Sim ( ) Não ( ) 

 

• O indivíduo em questão recebeu assistência para problemas emocionais de alguém mais, 

ou de algum órgão ou instituição (Narcóticos Anônimos, AA, etc.)  

Sim ( ) Não ( ) Especificar:   _______________________________________ 
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• Ele(a) tomava algum medicamento para depressão ou qualquer outro transtorno mental?  

( ) Sim. Qual: ________________ 

( ) Tomava, mas abandonou o tratamento. 

( ) Não 

 

Se a resposta for abandonou o tratamento, busque descrever que motivos foram alegados 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 
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Anexo 2 – Termo de Consentimento 

 

 

1. Informação 

No ano de 2000, aproximadamente um milhão de indivíduos morreram por suicídio. O 
número de tentativas de suicídio é estimado em até 40 vezes mais. Entretanto, nenhum estudo 
disponível mostra o número real de tentativas de suicídio no mundo. 

A presente pesquisa estudará a comparação de diferentes estratégias de tratamento 
para tentativas de suicídio, bem como os comportamentos suicidas na comunidade. O objetivo 
final é a redução da mortalidade e do sofrimento associados ao comportamento suicida. 

Os objetivos da presente pesquisa são os seguintes: Sistematizar os transtornos 
mentais e o comportamento suicida; Demonstrar as teorias que fundamentam a relação entre 
transtornos mentais e suicídio; Debater a questão da ideação suicida e suas intervenções 
medicamentosas e discutir os principais tratamentos farmacológicos voltados à depressão e 
aos demais transtornos mentais. 

A participação no presente estudo consiste em responder um questionário contendo 
itens que identifiquem o suicida e os possíveis tratamentos suportados por ele. 

 

2. Certificado de Consentimento 

Eu li a informação anterior ou esta foi lida para mim. Eu tive a oportunidade de fazer 
perguntas sobre ela, e todas as perguntas que eu fiz foram respondidas para minha satisfação. 
Eu fui informado também que a entrevista é confidencial. A informação dada será codificada 
e tratada da mesma maneira que um registro médico. Eu sei que eu não receberei nenhuma 
recompensa financeira ou outra gratificação por minha participação no estudo. Eu concordo 
em ser participante voluntário do estudo e compreendi que tenho direito de recusar responder 
questões que me forem delicadas. 

 

 

 


