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Curiosidade:
A Tentativa de Suicídio é um ato intencional com objetivo de autodestruição, não fatal
(Sampaio, 1991 & Saraiva, 2006). Alguns autores designam como processo de
«deixar de ser» (Azenha & Peixoto,2006), que consiste num conflito entre o desejo de
morrer e o de viver.
Quando o sentimento auto-destrutivo do sujeito supera o impulso de sobrevivência de

A sociedade Grega punia o
suicídio « o cadáver do
suicida era privado de
sepultura e a sua mão
direita cortada e enterrada
noutro lugar» (Seabra,
2006,p-249)

auto-preservação, a única solução que aparece é o Suicídio.
O fenómeno do suicídio tem despertado interesse desde a antiguidade até à
atualidade e é considerado pela Organização Mundial de Saúde, um problema de
saúde pública (WHO,2008).

O Suicídio
O interesse pelo tema do Suicídio é algo que sempre se evidenciou nas sociedades.

Na literatura, o suicídio
mais conhecido é o do
casal de amantes Romeu e
Julieta. Protagonistas da da
peça de William
Shakespeare

Historicamente, a decisão de pôr termo à existência assumiu as mais diversas
interpretações, desde significar um ato de cobardia, ou um ato heroico e de coragem de
entrada num «Paraíso», ou simplesmente um ato neutro, onde todos tinham o direito a

Estatísticas:

decidir quando morrer, em caso extremo de sofrimento (Seabra, 2006).

Atualmente ainda se associa o suicídio a uma carga de
vergonha e humilhação que proporciona um certo
menosprezo e desconsideração por um comportamento,
com sentido de apelo e com um carácter altamente destrutivo para o próprio.

Segundo os dados da
Sociedade Portuguesa de
Suicidologia, Portugal
apresentou em 2008, uma
Taxa de Suicídio de 9.8 por
100 mil habitantes (15.4%
homens e 4.5% mulheres).

Trata-se de um mundo onde a solidão e o isolamento
marcam compassos de tempo infinitos entre o desespero
e o desejo, entre o pesadelo e o sonho.

Para-Suicídio, Tentativa de Suicídio e Suicídio Frustrado
De acordo com o autor Sampaio (1991), as Tentativas de Suicídio podem assumir
modalidades de apelo, desafio, renascimento e fuga, que refletem diferentes métodos
de menos violentos aos mais violentos de acordo com diferentes estruturas de
personalidade. Nesta perspetiva o indivíduo atravessa um trajeto suicidário que se

As perturbações do humor
(Depressão e Bipolaridade)
e o Alcoolismo estão
presentes em 57%-87%
dos casos de
comportamento suicidários.

manifesta através de uma perceção empobrecida de si próprio, perturbações
relacionais e de integração social.
As tentativas de suicídio por intoxicação medicamentosa é um dos métodos mais

Cerca de 66% comunicam
a intenção suicidária.

recorrentes na população feminina e pode estar associado a acontecimentos de vida
ou perturbações da personalidade. Na população idosa e do género masculino, é
mais frequente o suicídio por enforcamento ou arma de fogo, fortemente associado a
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perturbações psiquiátricas ou história de dependências químicas/emocionais.

making life possible…

Outro conceito, Para-Suicídio pode ser definido como um conjunto de comportamentos
suicidários, como o abuso de drogas, sobredosagem medicamentosa, condução de
risco, auto-mutilação, cujo, o objetivo não é de facto, a morte.
Neste contexto, o corpo é “protagonista
e

instrumento

de

revoltas

e
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comportamento suicidário aparece como sendo a única solução possível.
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