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COMPORTAMENTO SUICIDA

Ideias de suicídio
Ideias de morte

Planos de como se matar
Pesquisa poder letal

Providências 
pós-morte

(BOTEGA, 2015)

Suicídio 
Sui (si mesmo) + Caedes (ação de matar)

TS/SUICÍDIO



SUICÍDIO: CONCEITOS-BASE

(OLIVEIRA, 2001;DURKHEIM, 2015)

Ideação SuicidaSuicídio

Tentativa de Suicídio Parasuicídio



Quem é a 

pessoa que tenta 

suicídio?

Representações 

sociais do 

suicídio?



REPRESENTAÇÕES DO SUICÍDIO



O MITO DE SÍSIFO Albert Camus,1941

Sisifo, de Tiziano Vecellio, 1548-1549.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus
https://pt.wikipedia.org/wiki/1941
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tiziano_Vecellio


Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe

▪ Não há uma única definição;

▪ Ambiguidade como caminho: a
morte como busca pela vida e fim
do sofrimento.

▪ Rigidez do pensamento;

▪ Impulsividade;



COMPORTAMENTO SUICIDA MULTIFACETAS

▪ Transtornos mentais e histórico familiar;

▪ Eventos traumáticos;

▪ Doenças crônicas/Condições clínicas incapacitantes;



Perda de 
Oportunidades

Frustrações

Impotências

Inseguranças

(CASSORLA, 1998) 

EVENTOS DE RISCO PARA O COMPORTAMENTO SUICIDA



Complexa rede de fatores 
biológicos, psicológicos, 

culturais e sociais 

Individualidades de cada 
sujeito



Representações do Suicídio

Depressão Dor Morte

Violência Sexual Violência Física

Rejeição Ódio Doença

REPRESENTAÇÕES DO SUICÍDIO POR MULHERES COM VIVÊNCIA 
DE VIOLÊNCIA



QUEM É A PESSOA QUE TENTA SUICÍDIO?

▪ Ato-dor;

▪ Ruptura radical;

▪ Saída para a dor insuportável

(MACEDO; WERLANG, 2007)



COMPORTAMENTO SUICIDA EVENTOS DE RISCO

▪ Tratamento inadequado;

▪ Falta de apoio às pessoas afetadas;

▪ Ausência de políticas públicas;

(SCREIBER; CULPEPPER, 2018; MCCLATCHEY et al., 2017; BAZRAFSHAN, 2016; LEWITZKA, 2017).



COMPORTAMENTO SUICIDA FATORES PROTETIVOS

(BAZRAFSHAN, 2016 ; MCCLATCHEY et al., 2017; SCREIBER; CULPEPPER, 2018)



COMPORTAMENTO SUICIDA  FATORES PROTETIVOS

✓ Relacionamento interpessoal – Peplau 1952

✓ Centralidade

✓ Identificação problemas 

✓ Relacionamento de confiança 

✓ Vínculo 



ESPAÇO DE LEITURA QUEM LÊ NUNCA ESTÁ SOZINHO



▪ Espaço: compartilhar e discutir as leituras.

▪ Objetivo: Incentivar a leitura, a discussão e a troca de experiências,
visando ampliar o repertório das pessoas em sofrimento, a partir da
busca de novos sentidos para lidar com as adversidades da vida.

▪ 1 ano do Espaço de Leitura: + de 265 empréstimos.

▪ Lançamento da Campanha de Arrecadação de DVDs para criação de
nossa DVDTECA.





OBRIGADA!
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OUTRAS POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO 
TERAPÊUTICAS FRENTE AO COMPORTAMENTO SUICIDA



Contextos da Terapia ocupacional

Disfunção Ocupacional – não consegue realização satisfatória das atividades de trabalho, lazer e auto-cuidado,
cuidado com seu lar e tem dificuldade de interação social.

Foco de Intervenção tradicional em saúde: CID (diagnóstico) / doença

Foco de Intervenção da TO: Relação funcionalidade/incapacidade x capacidade

“ Impacto do problema de saúde/adoecimento na vida da pessoa “

CIF CID

Profissão regulamentada no Brasil, a partir do Decreto-Lei n°. 938 de 13 de outubro de 1969. O exercício
profissional é condicionado a formação de nível superior em curso oficial e a vinculação, pela inscrição no
CREFITO local.

- Função como Ocupação ou habilidade de desempenhar tarefas do cotidiano (AVD trabalho e lazer).

TERAPIA OCUPACIONAL 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Disfun%C3%A7%C3%A3o_ocupacional


Início em 2008 

Pressuposto: Tentativa de suicídio                     multifatorial

Questionamentos:  Posso auxiliar a prevenir efetivamente o ato suicida? Evitar recorrências ou minorar 
suas repercussões sobre a vida do sujeito “tentante”?

▪ Apreender além da motivação para o ato, como este ato repercute na vida do indivíduo, na 
realização de suas atividades cotidianas e no peso do estigma que a tentativa de suicídio trás as suas 
relações sociais ;

▪ (Re)estruturação dos vínculos relacionais , definição de um repertório de atividades significativas         
(valorize no plano subjetivo e na esfera social).

TO NA CLÍNICA DO SUICÍDIO: DE QUAL LUGAR FALAMOS?



DEPOIMENTOS DE USUÁRIOS DO NEPS SOBRE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE

“Você não tem mais jeito(...) não tenho mais o que 
fazer por você”

(Frase dita a uma usuária do NEPS antes de ser 
encaminhada ao Serviço)



- Desorganização das suas rotinas de vida diária e aos papéis de vida ; 

DESVALORIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ; autonomia RESTRITA.

- Baixa capacidade de interação social e formação de vínculos relacionais dos 

mesmos.

Trajetórias desta Clínica – O acolhimento do sujeito e da sua dor      
Impotência   /  Incapacidade   / Rejeição

DESEMPENHO OCUPACIONAL  APÓS  TENTATIVA DE SUICÍDIO



▪ O cuidado com o corpo  e as realizações de atividades de auto cuidado ficam resumidas aos 
hábitos de higiene.

No tempo livre realizam atividades passivas e que não exijam deslocamento geográfico  pelo 
território ou a cidade em que vivem, como “assistir televisão em casa”. 

No tempo livre familiar não costumam ser desenvolvidas atividades     comuns entre os membros 
familiares, “apenas assistir televisão”. 

No início do tratamento terapêutico ocupacional os usuários traziam no seu discurso inabilidade 
para pensar em projetos  para o futuro mesmo que fosse o futuro próximo. 

O plano de intervenção: traçado aberto a adaptações. 

- Atentar para co-morbidades tanto clínicas quanto de ordem psíquica,;
- Desenvolvimento concomitante de um trabalho de aproximação com os familiares ( trocar 
informações, espaço de escuta, estratégias de gerenciamento do cuidado em relação ao 
tratamento do usuário). 

COMO AS ÁREAS DO DESEMPENHO SÃO AFETADAS:



▪ Síndrome de Dumping Tardio (paciente pós bariátrico): hipoglicemia subsequente pós alimentar
(tremores, dificuldades para se concentrar, redução da consciência, fome e perspiração) CASO LUZ

▪ Estados confusionais:

1. endócrinopatias: hipotiroidismo, hipertiroidismo, doença de Addison, Síndrome de Cushing;
2. metabólicas: hipoglicemia, hiperglicemia, distúrbios hidroeletrolíticos, insuficiência renal e hepática;
CASO MILA

▪ Alterações Percepto-motoras (CASO DI)

▪ Arterites cerebrais (CASO PEREIRA), Aneurisma (CASO NUNES)

“O Terapeuta pode funcionar como uma ferramenta  no tratamento, fazendo uso terapêutico de si próprio”
(FRANK apud WILLARD e SPACKMAN, 2002, p.97)

COMO AS ÁREAS DO DESEMPENHO SÃO AFETADAS:



- aspectos temporais (idade cronológica, desenvolvimento, ciclo de vida, estado de 

incapacidade);

- aspectos ambientais (físico, social e cultural); 

- a identificação de possíveis alterações e potencialidades nos componentes de 

desempenho ocupacional (componente sensório-motor, habilidades de 

relacionamento interpessoal com a família, etnia e sociedade (sociocultural);

-habilidades de percepção, concentração, memória, julgamento, raciocínio e 

compreensão (cognitivo);

- habilidade de auto-estima e bem-estar (espiritual) (ABRATO,2011).

PARA PROPOR UMA INTERVENÇÃO APROPRIADA SÃO OBSERVADOS NA 
AVALIAÇÃO TERAPÊUTICA OCUPACIONAL:



▪ Terapia Ocupacional numa Abordagem Sistêmica e Complexa : Para além do sintoma, da
incapacidade - compreender o indivíduo (contexto, momento) , identificar/criar
possibilidades para satisfação de necessidades, superação de limites e descoberta de
potencialidades (COSTA e Ferrioti, 2007).

▪ Compreensão do Direito Positivo/cidadania: políticas setoriais que implementam
progressivamente leis orgânicas que visam garantir o bem-estar e justiça social.

▪ Ampliação da concepção de setting terapêutico e aproximação com a noção de Território:
como espaço de troca, trânsito, construção da qualidade de vida “como campo de
possibilidade concreta de acesso as condições de preservação humana, da natureza e do
meio ambiente” (Castro Apud Carlo, 2001: 50).

INTERAÇÕES



▪ Alargamento da compreensão do objeto/sujeito de intervenção na referência
bibliográfica das Ciências sociais: Castells (redes e sociedade global); Castel
(desfiliação e vulnerabilidade social, integração social); Yuñes (resiliência), Santos
(território e cidadania); dentre outros.

▪ Aproximação com o olhar antropológico e descentramento do saber
universalizante: TS como expressão de uma cultura (?!), tecnologia de gênero
(perfomance) (Butler); descontrução (Vasconcelos), dialogicidade (Goldman),
simetrização (Wagner; Latour)

INTERAÇÕES



- Manejo de situações de crise dos usuários via celular e redes sociais (WhatsApp, Messenger,
Facebook);

1) Grupo de Terapia Ocupacional

- compreensão do processo saúde-doença,

- (re) leitura das relações e etc.

Questões: Temor do efeito contágio WERTHER (Goethe)? 

Fortalecimento para efeito PAPAGENO (Mozart)?

- rede afetiva de apoio entre eles.

- Função de espaço potencial (BALLARIN,2003).

NEPS : O QUE TEMOS IMPLEMENTADO?



2) Oficinas: espaço de troca de informações; de reflexão, de estímulo a habilidades

cognitivas, interação social e do conhecimento de recursos tecnológicos e atuais de

comunicação.

Noção de Bricolagem: rearranjos, incorporar diferentes pontos de vista a respeito de

uma problemática, criando assim, um processo de construção a partir das demandas

do coletivo grupal, repensando discursos e práticas sociais (LÉVI-STRAUSS, 1976;

KINCHELOE, 2007).

NEPS : O QUE TEMOS IMPLEMENTADO?



Produtos da Oficina de 

Informação

FANPAGE



INSTAGRAM

CANAL          
YOUTUBE

BLOG



EDIÇÕES DO JORNAL



Livro de 

Poesias

O Usuário torna-se um proponente ativo e o
terapeuta ocupacional reconhece e desenvolve
elementos facilitadores para o desempenho de
novas potencialidades no tratamento.

PRODUTOS DA OFICINA DE CRIAÇÃO LITERÁRIA



▪ Reflexão sobre padrões Abusivos e Discussão de Violência

▪ “Maldição de família – intergeracionalidade da violência”.

▪ Conceitos e situações trabalhados nos grupos que potencializam processo de 
atendimento individual,  sobretudo,  a partir das Oficinas.

REPERCUSSÕES DAS ATIVIDADES GRUPAIS NAS INTERVENÇÕES 
INDIVIDUAIS



- Criação do Espaço de Leitura

- Práticas de Extensão com UFBA e

EBMSP (LAEPS)

- Inclusão de Práticas Integrativas de

Saúde no rol de atividades ofertadas

(Pranaterapia)

NEPS : O QUE TEMOS IMPLEMENTADO?



SEMINÁRIOS E FÓRUNS



PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESTADUAL EM PREVENÇÃO DO
SUICÍDIO (CREPS) DA BAHIA – MODELO NEPS

(ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE E DOCÊNCIA)

- CREPS FINALIDADE: reduzir os índices de morbimortalidade por tentativas de suicídio e
suicídio, através da assistência de alta complexibilidade, qualificação, ensino, pesquisa e apoio
matricial, com vistas ao fortalecimento da Rede SUS no Estado da Bahia.

NEPS : O QUE TEMOS IMPLEMENTADO?
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“Nossa intervenção não é no estado imaginado e sim na perspectiva que a condição não

aniquila o sujeito e suas possibilidades”. (OLIVEIRA, 2019)

Telefones:
0800-3284-4343

71 99984- 4343
(71) 3103-4343


