
SUICÍDIO 

 

PERGUNTAS E 

RESPOSTAS 

6 – Quais os motivos que levam ao suicídio?  

As condutas do ser humano quase nunca são motivadas 

por uma única razão, ou por um estado emocional de signi-

ficado muito claro. Há, quase sempre, um feixe de motiva-

ções, muitas vezes contraditórias. O suicídio pode ser ex-

pressão de estados afetivos e emocionais complexos, em 

que estão contidos todos os sentimentos, numa situação 

vivida como trágico desespero. Seria incorreto explicar o 

suicídio como uma autoagressão em substituição de uma 

agressão ao outro, embora em alguns casos tal se possa 

verificar, como um trágico desenlace passional. Há suicídios 

“corajosos”, por questões de honra, de acordo com costu-

mes, épocas e até ideologias (código do samurai). Poderá 

também interpretar-se o suicídio como fuga, como cobardia 

perante os obstáculos da vida, mas as interpretações com 

a sua carga de subjetividade podem resvalar para um mora-

lismo simplista, que desconhece a complexidade dos moti-

vos de cada pessoa. 

Foge ao terreno médico estrito o suicídio/homicídio instru-

mental, do fanatismo sectário: o sacrifício da vida pessoal é 

concretizado como um meio para alcançar outro fim. 

A antropologia médica orienta-se pelos valores da vida e da 

saúde, descartando, em primeira linha, as ideologias niilis-

tas e os subjetivismos justificativos do suicídio. Para o mé-

dico e os profissionais de saúde em geral coloca-se o dever 

de lutar para evitar o suicídio tendo em conta, caso a caso, 

as doenças psiquiátricas ou outras e os fatores psicológicos 

e sociais que aumentam o risco de suicídio. 

 

7 – Em que medida os efeitos de sugestão podem induzir o 

suicídio? A vida humana, para bem e para mal, é sempre cole-

tiva e social. As pessoas influenciam-se muito umas às outras, 

com maior intensidade nas dinâmicas de grupo. A forma extre-

ma de interdependência surge em certas seitas nas quais o 

ego se dilui num nós alienante, levando a condutas de uma 

irracionalidade extrema. Num grau menor mas extremamente 

significativo, sabemos hoje como os meios audiovisuais influ-

enciam o comportamento. As notícias mal feitas, alarmistas e 

sensacionais sobre suicídios podem contagiar pessoas vulne-

ráveis. 

8 – Poderá o suicídio ser considerado como um gesto de liber-

dade? A liberdade não deve confundir-se com o livre arbítrio. O 

suicídio é, em geral, o resultado de uma limitação da liberdade 

concreta de um indivíduo. A pessoa encontra-se prisioneira de 

uma paixão negativa, de um estado emocional de “restrição” 

das escolhas para a situação vivida. Saúde física e mental, 

situação familiar e social estão a condicionar a personalidade 

na opção entre a vida e a morte. Quem não vê uma saída, 

volvidos alguns dias, depois de recuperar, percebe que viveu 

um pesadelo do qual foi salvo. E renova-se a vida! 

 



1 – As pessoas evitam falar do suicídio, por-

quê? 

É natural que as pessoas não gostem de falar 

do suicídio. O apego à vida é natural em qua-

se toda a gente; as pessoas desejam viver e 

ter saúde. Desejar a morte e agir pondo em 

causa a própria vida é estranho e pouco ou 

nada compreensível para a esmagadora mai-

oria das pessoas. 

2 – Será o suicídio um ato de loucura? 

Pode ser um ato tresloucado, fruto de um 

impulso, de um intenso estado emocional de 

raiva e tensão, sem premeditação. Mas é 

quase sempre o resultado de um estado de 

desespero profundo, de uma perda extrema 

de interesse pela vida, que pode ir aumentan-

do gradualmente até à concretização do sui-

cídio. Poderá parecer um ato racional, como 

consequência de uma situação desesperada, 

por perda de valores espirituais ou materiais, 

com intenso sofrimento físico e mental. Mas 

o que aparece como motivo compreensível do 

suicídio é muitas vezes mediado por um 

transtorno mental, que gera a ideia de beco 

sem saída. Que não é verdadeira! 

SUICÍDIO 3 – É preferível falar ou calar, quando alguém próximo ma-

nifesta ideias de morrer? 

É natural ter algum receio em fazer perguntas diretas sobre 

o suicídio a alguém a quem tentamos ajudar e pensamos 

poder estar em risco, como se fossemos reforçar e meter-

lhe essa ideia na cabeça. Nada de menos verdadeiro. Pelo 

contrário, se uma pessoa tem ideias de suicídio, pode ser 

ajudada através de uma conversa aberta sobre os seus 

sentimentos de culpa, sobre as ideias pessimistas e deses-

peradas. O diálogo e a ajuda podem atenuar o risco de 

passagem ao ato. Se a pessoa sofre de uma doença de-

pressiva criam-se condições para que se possa encetar 

uma ajuda médica. 

4 – A pessoa que se suicida deixa sempre uma explicação 

para o seu ato? 

Pode não deixar nenhuns sinais ou indicações. Ou pode ter 

registado num diário, escrito uma carta a alguém mais 

íntimo, como despedida ou com recomendações. Alguém 

que resolveu suicidar-se, depois de uma luta interior entre 

o desejo de morrer e o apego à vida, pode aparentar, de-

pois de dias de agitação e angústia, uma estranha tranqui-

lidade na véspera do suicídio. Se alguém afirma querer 

matar-se há que tomar a sério a ameaça, mesmo que a 

pessoa em causa utilize a linguagem da chantagem emoci-

onal, mais típica da “tentativa de suicídio” (ou para-

suicídio), para que os outros lhe deem atenção. Será prefe-

rível considerar como verdadeira a palavra da pessoa, co-

mo um pedido genuíno de ajuda. Deve-se estabelecer o 

diálogo de modo a evitar a acentuação da sensação de 

rejeição e de solidão. 

 

5 – Quais os fatores que podem contribuir para aumen-

tar o risco de suicídio? 

Há numerosos estudos sobre fatores de risco de suicí-

dio. Alguns fatores de risco são muito bem definidos, 

como é o caso das doenças psiquiátricas. Quando não 

tratadas, as depressões são doenças que se acompa-

nham de risco de suicídio, o mesmo acontecendo com 

a doença bipolar, a esquizofrenia, algumas perturba-

ções ansiosas e da personalidade. O uso e dependên-

cia de álcool e de drogas aumentam o risco de suicídio 

significativamente. As pessoas idosas, com maior pre-

valência nos homens, e os jovens com problemas psi-

cossociais, são grupos mais predispostos, em certas 

circunstâncias, para assumirem condutas suicidárias. 

Um fator de risco importante é a prática anterior de ato 

suicidário e a existência de suicídios na família. A soli-

dão e o desamparo são fatores que aumentam o risco. 

Uma conjugação negativa de fatores sociais, familiares 

e pessoais, de tipo psicológico e material, é o terreno 

propício para a desesperança suicidária.  

 

 


