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Vamos refletir e discutir.

PRECONCEITO E ESTIGMA 
MARCAM LUTO POR SUICÍDIO



A vida costuma ser comparada a um imenso quebra-
cabeças. Quando a morte chega e o luto toma a gente de 
assalto, a dor da ausência parece atingir a alma. É visceral. 
Esse processo é vivido de forma singular de ser para ser. 
Segundo os estudiosos, as circunstâncias da morte 
impactam diretamente no processo de luto. As repentinas e 
inesperadas, violentas, são consideradas fatores de risco 
para a saúde mental. Neste campo, está o suicídio. O 
psicólogo Carlos Henrique Aragão Neto explica que é uma 
das mortes mais difíceis de ser enfrentada em qualquer 
família. Além de todo o sofrimento, ainda há julgamento 
social, preconceito e estigma. “São consideradas famílias 
desajustadas, desequilibradas e desestruturadas”, destaca 
ele, sobre os sentimentos comuns na cultura ocidental.



E por isso é comum o suicídio se transformar em segredo de 
família. Um tabu. Algo a não ser comentado, pois há grande 
diferença entre a morte ser assimilada pelo intelecto e aceita 
no aspecto emocional pelo indivíduo. Racionalmente sabe-se 
que o outro morreu, observa Aragão Neto, mas a aceitação 
não acontece. E a única forma de lidar com essa situação é 
falar e falar. E, do lado de cá, quem escuta, precisa manter 
uma atitude extremamente acolhedora. “Uma atitude para que 
todos esses enlutados – seja a família, seja outro tipo de 
grupo (como escolares), seja um indivíduo – possam falar, 
possam compartilhar os seus sentimentos e possam se sentir 
seguros de que não serão julgados”, conclui Tavares.
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Principais Causas de Suicídio



Depressão
A consequência mais desastrosa da depressão é o 
suicídio. Das 30 mil pessoas que morrem por suicídio 
nos Estados Unidos a cada ano, por exemplo, a 
maioria está sofrendo de depressão. Entretanto, já 
que as mortes por suicídio nem sempre são 
notificadas (devido ao estigma e ao fato de que 
muitas mortes acidentais provavelmente são suicídio), 
o número real ao ano pode chegar a 50 mil.



Abuso de drogas
Estudos mostram que pessoas que cometeram 
suicídio quase 60% abusavam de drogas e 84% de 
álcool e outras drogas. O abuso de drogas faz com 
que estas pessoas fiquem deprimidas e se matem ou 
elas recorrem às drogas como uma forma de lidar com 
a depressão e se matam quando as drogas já não 
ajudam mais. 
Porém, em muitos casos, o abuso de drogas parece 
ter aparecido antes de problemas psicológicos. 
Jovens, com menos de 30 anos, usuários de drogas 
que cometem suicídio tem uma freqüência maior do 
que a prevista de conflitos interpessoais intensos ou 
de perda de um cônjuge ou parceiro nas semanas que 
antecedem o suicídio.



Presença de outras doenças ou má saúde
Algumas doenças que deixam as pessoas impossibilitadas de 
alguma forma física, como andar, falar, ouvir, etc, ou, por 
exemplo, outras doenças como HIV, câncer, uma doença 
terminal ou transtornos mentais (esquizofrenia, depressão, 
bipolaridade, distúrbios da ansiedade e a personalidade, 
bulimia e anorexia, etc), podem contribuir para uma maior 
desorganização ou desconforto emocional, uma vez que, por 
essas pessoas acharem que tem uma doença incurável, 
ficam sem esperanças.
Essas pessoas não conseguem pensar em soluções e lidar 
com os obstáculos que surgem, sentem-se incapacitadas 
física e psicologicamente, desesperadas e intoleráveis. O 
risco de suicídio em pessoas que possuem esquizofrenia, por 
exemplo, é de 4 a 10%, já que elas podem estar em um 
estado fora da realidade, ter crises psicóticas e delírio de 
perseguição.



Bullying
Atualmente muito se tem falado sobre a relação de 
bullying e suicídio. Casos ocorridos com crianças e 
adolescentes que sofreram violência física e/ou 
psicológica por um grupo de indivíduos na escola, no 
bairro ou outro local e cometem suicídio tem 
aumentado.
Diante do bullying, a pessoa passa a ter ansiedade, 
depressão e pânico. E em certos casos, até a utilizar 
álcool e outras drogas. Seu medo é constante por 
sofrer ou tentar evitar esses atos de violência, levando 
à tristeza e pressão por receio de contar aos 
familiares e amigos seu sofrimento.
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Problema: O número de jovens que tem tirado 
a própria vida tem aumentado de forma 
assustadora.
DOC: Dados do Ministério da Saúde revelam 
que, entre jovens de 15 a 19 anos, o suicídio 
teve um aumento de 20% entre 2011 e 2016.



Tese 1: Depressão
DOC 1: Transtornos mentais como a depressão 
afetam 98% dos suicidas e falta conhecimento e 
apoio
Solução 1: campanhas de informação, CVV...
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Tese 2: Abuso de drogas
DOC 2: Estudos mostram que pessoas que 
cometeram suicídio quase 60% abusavam de 
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Tese 2: Não falar sobre o assunto, o estigma 
da suicídio.
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