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Sonnet XVII 

 

I do not love you as if you were salt-rose, or topaz, 

or the arrow of carnations the fire shoots off. 

I love you as certain dark things are to be loved, 

in secret, between the shadow and the soul. 

 

I love you as the plant that never blooms 

but carries in itself the light of hidden flowers; 

thanks to your love a certain solid fragrance, 

risen from the earth, lives darkly in my body. 

 

I love you without knowing how, or when, or from where. 

I love you straightforwardly, without complexities or pride; 

so I love you because I know no other way 

 

than this: where I does not exist, nor you, 

so close that your hand on my chest is my hand, 

so close that your eyes close as I fall asleep.  

 

 

Pablo Neruda 



 

RESUMO 

O suicídio é um fenômeno extremamente complexo que data desde a mais 
antiga civilização e possuiu, ao longo do tempo, significados e abordagens distintas, 
desde as mais compreensíveis às mais condenatórias. O suicídio é atualmente uma 
questão que afeta centenas de milhares de pessoas por ano e é considerado um 
problema de saúde pública pela Organização Mundial da Saúde. Entende-se que o 
suicídio é algo que pode ser prevenido na maioria absoluta dos casos e por isso o 
trabalho visa contribuir com a discussão acerca da prevenção do suicídio traçando um 
paralelo entre a governança global exercida pela OMS e como essa instituição 
multilateral pode contribuir na difusão de ideias e sugestão de agendas, 
especificamente abordando o caso brasileiro, no qual a prevenção do suicídio avança 
lentamente. 

 
Palavras-chave: suicídio; prevenção; saúde pública; OMS; governança 

global. 



 

ABSTRACT 

Suicide is an extremely complex phenomenon dating from the oldest 
civilization and acquiring, over time, different meanings and approaches, from the most 
comprehensive to the most damning. Suicide is currently an issue that affects 
hundreds of thousands of people a year and is considered a public health problem by 
the World Health Organization. It is understood that suicide is something that can be 
prevented in the absolute majority of cases and so, this paper aims to contribute to the 
discussion about suicide prevention drawing a parallel between the global governance 
exercised by WHO and how this multilateral institution can contribute to the 
dissemination of ideas and agenda suggestions, specifically addressing the Brazilian 
case, in which suicide prevention progresses slowly. 

 
Keywords: suicide; prevention; public health; WHO; global governance. 
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INTRODUÇÃO 

O fenômeno do suicídio é imemorial e adquiriu funções e significados diversos 

ao longo das civilizações e pode ser observado em basicamente todos os mitos de 

criação e religiões, sendo que algumas delas condenam a prática, outras a 

consideram um ato heroico ou então simplesmente não fazem juízo de valor, como 

aponta Bertolote (2012). 

 O debate acerca do tema do suicídio se dava majoritariamente no âmbito 

teológico, jurídico e filosófico. Talvez a marca mais conhecida da importância desse 

assunto seja a afirmação de Albert Camus em seu livro O Mito de Sísifo, no qual o 

autor afirma que “só existe um problema filosófico realmente sério: o suicídio. Julgar 

se a vida vale a pena ou não ser vivida é responder à questão fundamental da 

Filosofia. ” (CAMUS, 2010). 

 O termo suicídio, propriamente dito, surge no século XVII como um neologismo 

em grego (autofonos – que mata a si mesmo) criado pelo médico Thomas Browne, e 

que depois foi traduzido para o inglês como suicide. Esse fato não só aponta para 

uma tendência de extensão do debate para a área da medicina, mas inaugura um 

período de extensão do tema para outras áreas do saber. 

 O tema ganha corpo na Sociologia com o livro O Suicídio, publicado por 

Durkheim no século XIX. Considerado um dos fundadores da Sociologia, o autor 

propõe uma nova abordagem para o tema ao considerar o suicídio um fato social, ou 

seja, com causas que envolvem não só o indivíduo em si bem como suas interações 

com a sociedade. O autor classifica o suicídio em quatro categorias, a saber, altruísta, 

fatalista, egoísta e anômico. Resumidamente, o primeiro tipo compreende o ato do 

suicídio quando realizado por indivíduos altamente integrados ao grupo, que 

entendem que o suicídio é viável se em prol do todo. A categoria fatalista é utilizada 

para quem comete o suicídio em circunstâncias nas quais não há nenhuma 

perspectiva de autonomia nos indivíduos, como por exemplo populações escravas. Já 

o egoísta, se dá de maneira basicamente oposta ao altruísta, ou seja, quando o 

indivíduo se encontra pouco integrado ao seu grupo ou ocupa um posicionamento 

marginal. Por fim, o suicídio anômico surge em momentos de desregramento social 

pela decorrência do enfraquecimento de normas sociais (DURKHEIM, 1982). 
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 É muito importante salientar que cinquenta anos antes da publicação do livro 

de Durkheim, que de certa forma consagrou o autor e ficou conhecido como o marco 

do tema no âmbito sociológico, outro autor basilar nas Ciências Sociais, Karl Marx, 

publicaria também uma obra sobre o suicídio denominada Sobre o Suicídio, porém 

essa é relegada e quase esquecida quando se trata a questão do suicídio, como 

aponta Rodrigues (2009). Esse estudo reflete o pensamento de Marx ao tratar o 

suicídio como consequência da sociedade moderna capitalista que agrava, através do 

âmbito político e social, algumas problemáticas humanas, sendo uma delas o suicídio 

(MARX, 2006). 

 A perspectiva atual do suicídio o considera um fenômeno extremamente 

complexo e multifacetado, e por isso torna-se necessária uma análise profunda de 

diversos fatores, que em conjunto moldam a prática, como salienta Palhares e Bahls 

(2003): 

Entender mais sobre a concepção atual de suicídio é ir além do sujeito 

singular que renuncia à vida. Conhecer o suicídio implica não apenas 

conhecer o suicida, sua vida, seus pensamentos, desejos e angústias. Implica 

também e principalmente as meadas que unem essas perspectivas, os 

pontos de junção que constituem a sociedade como tal, os homens como tais, 

e o suicídio como tal. 

 

 Atualmente o suicídio é considerado pela maioria absoluta dos especialistas 

um problema de saúde pública, ou seja, não afeta somente a esfera individual do 

sujeito, mas também o espaço coletivo no qual esse ocupa. O número estimado de 

suicídios em 2012 foi de mais de 800.000, ou seja, aproximadamente um suicídio a 

cada 40 segundos, o que representa uma taxa de 11,4 por 100.000 habitantes. O 

registro do suicídio é um processo completo que envolve diversas áreas e não é feito 

de forma padrão em todos os países. Isso faz com que o número já elevado de 

suicídios não expresse completamente a realidade, pois é constatada a subnotificação 

do suicídio, por diversos motivos, dentre eles, o estigma e tabu em torno do tema ou 

a própria criminalização do ato em alguns países, além de sistemas de captação de 

dados pouco desenvolvidos. O suicídio é responsável por 50% de todas as 

consideradas mortes violentas em homens e 71% em mulheres, sendo também a 

segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos, segundo a OMS (2014). 

Ao contrário da crença popular de que maioria dos suicídios ocorrem em países 



 

12 

desenvolvidos, com alto Índice de Desenvolvimento Humano, cerca de 75% dos casos 

reportados de suicídio não ocorrem nesses países. 

 Os mapas a seguir ilustram, respectivamente as taxas (por 100.000 habitantes) 

de suicídio no mundo e a qualidade das informações acerca do suicídio nas nações 

que se reportam à Organização Mundial da Saúde. 

 

 

Figura 1: Mapa das taxas de suicídio no mundo (por 100.000 habitantes), 2014 

 

Fonte:http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_AS_suicide_rates_bothsexes_2012.p

ng?ua=1. Acesso em agosto de 2016. 
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FIGURA 2: Mapa da qualidade das informações acerca da mortalidade por 

suicídio, 2014 

 

 

Fonte: http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/mortality_data_quality/en. Acesso em 

agosto de 2016. 

 

 

 

 A quantidade alarmante de suicídios concretizados é apenas uma parte da 

questão. A OMS (ibid.) ressalta o fato de que para cada suicídio haja ao menos 20 

tentativas de suicídio, gerando não só um impacto social, bem como econômico. 

 Os métodos variam de acordo com a cultura e acesso aos meios disponíveis, 

sendo o enforcamento utilizado em 50% dos casos e 18% utilizam armas de fogo, em 

países de alta renda, ao passo que o pesticida é responsável por 30% dos suicídios 

em áreas rurais e em nações de baixa renda. 

Ao separar as taxas de suicídio de acordo com o sexo, observa-se que 

principalmente por questões culturais, problemas de igualdade de gênero, 

comportamento social esperado, entre outros, homens se suicidam mais do que 

mulheres, sendo essa taxa três vezes maior em países de alta renda e 

aproximadamente a metade disso nos demais países, conforme ilustra o mapa abaixo. 
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FIGURA 3: Mapa da relação de suicídios entre homens e mulheres, 2014 

 

 

Fonte: http://www.who.int/gho/mental_health/suicide_rates/en/. Acesso em agosto de 2016. 
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CAPÍTULO 1 - HISTÓRICO DA OMS 

Ao traçar uma breve gênese das Instituições Globais que tiveram como foco a 

saúde, é possível remontar ao meio do século XIX, como aponta Clift (2013), com as 

Conferências Sanitárias Internacionais, que foram congressos organizados pelo 

governo francês com o objetivo de tratar de doenças epidêmicas que assolavam o 

continente europeu, sendo o primeiro alvo a Cólera, e outras enfermidades como a 

Peste e Febre Amarela. Essas Conferências buscavam firmar regulamentações 

quanto a procedimentos de quarentena a fim de tentar diminuir o alastramento dessas 

doenças infecciosas, que não se restringiam às fronteiras nacionais dos países, 

sendo, portanto, um assunto que não dizia respeito à uma nação apenas. É importante 

salientar o contexto histórico de pujança econômica advinda da revolução industrial, 

que engendrou um fluxo imenso de pessoas e bens, além do rápido crescimento das 

cidades e aglutinação de áreas pauperizadas com precárias condições de higiene, o 

que facilitava a transmissão e contágio de patologias, mas que prejudicava 

principalmente o comércio pelas medidas de quarentena, expressando assim, uma 

preocupação grande com o fator econômico para além da saúde da população em si. 

 A discussão se dava primordialmente em um eixo europeizado, muito pela 

influência econômica que os países do “Velho-mundo” exerciam globalmente. Em 

paralelo à essa iniciativa, porém, um projeto semelhante se desenvolvia em 1901 pela 

União Pan Americana, precursora da Organização dos Estados Americanos (OEA), 

que decidiu pela necessidade de criar uma Agência para tratar dessa temática. No 

ano de 1902, funda-se a Agência Sanitária Pan Americana, que se torna mais tarde o 

que se conhece hoje por Organização Pan Americana da Saúde (OPAS). 

 Nessa série de conferências cria-se, em Paris, no final da década de 1900, o 

Escritório Internacional de Higiene Pública, de fato o primeiro organismo internacional 

na área de saúde. Esse Escritório estendeu suas funções para além das epidemias 

de cólera, febre amarela e peste, preocupando-se também com a qualidade da água 

e com diversas outras doenças. A Primeira Guerra Mundial desidrata o trabalho dessa 

organização e após o fim da guerra, com a criação em 1919 da Liga das Nações (LN), 

encontra-se relativamente esvaziada, visto que a própria Liga das Nações estabelece 

metas em relação à saúde. Apesar do contexto conturbado, a liga das Nações foi 
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responsável por alargar o espectro da saúde pública para além de uma visão quase 

exclusivamente na prevenção de doenças contagiosas para uma perspectiva mais 

abrangente da saúde que conhecemos atualmente. 

 Após o final da Segunda Guerra Mundial, surge a Organização das Nações 

Unidas (ONU), em 1945, e, no ano seguinte, a ONU acata recomendações do Brasil 

e China para a criação de um organismo internacional responsável por tratar de 

assuntos relacionados à saúde, que é fundado formalmente em 1948 sob o nome de 

Organização Mundial da Saúde (OMS), ou em inglês, World Health Organization 

(WHO). Desde sua criação, o número de membros da OMS aumentou 

exponencialmente, sendo 55 em 1948 até a marca de 194 no ano de 2012. 

 A tabela a seguir ilustra uma breve cronologia dos fatos até a criação da OMS: 

 

 

 

Tabela 1: Cronologia de eventos relevantes até a criação da OMS 

 

Ano Evento 

1851 Primeira Conferência Sanitária Internacional 

1902 
Primeira Convenção Sanitária Internacional das Américas – mandatada 

pela Agência Sanitária Internacional 

1908 Estabelecimento do Escritório Internacional de Higiene Pública 

1920 Liga das Nações estabelece Comissão Temporária de Epidemias 

1923 
Liga das Nações estabelece Comitê de Saúde e Conselho Consultivo 

(indicado pelo Escritório Internacional de Higiene Pública) 

1946 
Conferência Internacional de Saúde das Nações Unidas aprova 

constituição da Organização Mundial da Saúde 

1948 Criação formal da Organização Mundial da Saúde 

(CLIFT, Charles, 2013 - adaptado, tradução livre) 
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 Similar à Carta das Nações Unidas, o Preâmbulo à constituição da OMS 

destaca que sua ingerência é abarcada também por princípios considerados básicos 

como a felicidade e garantia de relações interpessoais harmoniosas, o que expressa 

aspirações universalistas ao considerar a saúde como um direito inalienável de todos, 

sem qualquer tipo de distinção, e considera que “a saúde é um estado de completo 

bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou 

de enfermidade”, além de considerar essencial estender a todos os povos os 

conhecimentos médicos, psicológicos e afins, atentando ao fato de que “uma opinião 

pública esclarecida e uma cooperação ativa da parte do público são de importância 

capital para o melhoramento da saúde dos povos” (WHO, 2006). Grad (2002) também 

aponta para o fato de que o ano de fundação da OMS, 1948, foi o mesmo ano em que 

a ONU adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que em seu artigo 25º, 

inciso primeiro profere: 

 

Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e 

à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, 

ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos 

serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na 

doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de 

meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. 

 

 O escopo de atuação da OMS é amplo, apesar da tentativa de sumarização no 

artigo primeiro de sua Constituição, “o objetivo da Organização Mundial da Saúde será 

a obtenção por todos os povos, do nível de saúde mais elevado possível. ”. Clift (2013) 

elenca as principais funções que a OMS se dispõe a realizar em sua Constituição: 

 

• direção e coordenação dos trabalhos internacionais em saúde 

• assistência técnica e apoio emergencial 

• trabalhos normativos 

• promover e advogar por uma saúde melhor 

  

 Nas primeiras duas décadas de sua existência, a OMS restringiu-se 

praticamente a aplicação de seus conhecimentos para a erradicação de doenças 
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como a Varíola, por exemplo, programa esse que obteve êxito, semelhantemente à 

alguns organismos internacionais que a antecederam, como supracitado. 

 Ao passar das décadas, com o avanço da inserção de novos países em 

desenvolvimento no contexto internacional, novas demandas surgiram e a OMS viu-

se compelida a prestar um trabalho mais técnico de assistência à essas nações, sem 

abrir mão de seu objetivo principal de tornar o acesso à saúde universal, porém é 

incorporada com mais vigor uma nova visão de que essa finalidade não seria 

alcançada sem mudanças estruturais em outras áreas econômicas e sociais, para 

além do acesso à saúde em si. 

 Com o avanço dos processos de globalização, e usando a definição de Al-

Rodhan (2006) para esse fenômeno – processo que engloba as causas, o curso e as 

consequências de integração transnacional e transcultural de atividades humanas – 

uma nova ordem no campo da saúde emergiu, na qual juntam-se a OMS diversos 

outros atores, com o papel tanto de financiamento quanto de proposição de agendas. 

São exemplos desse panorama a Fundação Rockfeller, o Banco Mundial, que vem 

investindo maciçamente no campo da saúde, além de diversos outros que não se 

limitam às discussões institucionais, mas que atuam também no setor privado, em 

ONGs. Apesar dos muitos avanços que essa nova estrutura global trouxe para o 

campo da saúde, Ruger e Yack (2008) apontam para uma possível fragmentação e 

desordenamento na agenda global da saúde, porém sustentam o papel único da OMS 

em coordenar e liderar esses processos, estabelecer prioridades e usar sua 

legitimidade em normatizar tanto sobre a proteção da propriedade intelectual quanto 

apontar evidências para o tratamento de doenças em países subdesenvolvidos, não 

obstante seu papel em dialogar com outras instituições nacionais para sugerir o 

estabelecimento de novas políticas no campo da saúde. 

 Para isso, a OMS nos últimos anos conta com 77% de contribuições 

voluntárias, sejam elas de entes públicos ou não, e 23% de contribuições de seus 

membros associados (WHO Programme Budget 2014-2015), divididos em seis 

Escritórios Regionais com arranjos próprios responsáveis por pensar as 

especificidades de cada localidade. 
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Figura 4: Mapa das divisões regionais da OMS 

 

 

 Fonte: http://www.who.int/about/regions/en/. Acesso em agosto de 2016. 

  

 No campo da saúde mental, a OMS lançou no ano de 2013 seu Plano de Ação 

para a Saúde Mental 2013 - 2020, no qual apresenta um panorama da situação global 

e propõe mecanismos de ação para seus parceiros, além de sugestões indicadores 

para medir o nível de progresso na obtenção do acesso à saúde mental. 

  A Organização Mundial da Saúde (WHO 2013) define saúde mental como um 

“estado de bem-estar no qual o indivíduo tem consciência de suas próprias 

capacidades, é capaz de lidar com os estresses normais da vida, é capaz de trabalhar 

produtivamente e frutiferamente e é apto a trazer contribuições à sua comunidade. 

Com respeito às crianças, é dada ênfase nos aspectos de seu desenvolvimento, ou 

seja, ter uma percepção positiva de identidade, habilidade de lidar com pensamentos, 

emoções além de construir relações sociais e aptidão em aprender e adquirir 

conhecimento, por fim permitindo seu pleno funcionamento na sociedade. ”. É possível 

observar novamente um certo caráter universalista nessa concepção, que considera 

saúde mental não só como a ausência de doenças mentais, mas também um absoluto 

estado de contentamento em viver. 



 

20 

 Não obstante essa aspiração virtuosa, a OMS retrata um cenário pouco 

auspicioso ao informar que os sistemas de saúde na maioria das vezes não estão 

preparados para lidar com esse tipo de demanda, principalmente nos países de baixa 

e média renda onde aproximadamente 76% a 85% das pessoas com distúrbios 

mentais graves não recebem tratamento, em oposição a um número ainda alto de 

35% a 50% em países desenvolvidos. Além desse cenário já desfavorável suficiente, 

uma baixa qualidade no atendimento daquela pequena parcela que acessa os 

serviços também é observada, visto que o gasto médio anual per capita em saúde 

mental é menos de dois dólares em países de alta renda e menos de um quarto de 

dólar em países subdesenvolvidos, os quais alocam esse parco recurso 

ineficientemente, visto que 67% desse recurso financeiro está alocado em hospitais 

psiquiátricos, a despeito da pouca eficácia e possível violação de direitos humanos 

observados nesses estabelecimentos (WHO 2011). 

 Ainda segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO 2013), o número de 

profissionais que trabalham com saúde mental é crassamente insuficiente, sendo 

praticamente metade da população residente de países onde há um psiquiatra para 

duzentas mil ou mais pessoas, dada também a inexistência de políticas públicas ou 

legislações acerca da saúde mental, estima-se que 36% das pessoas que vivem em 

países de baixa ou média renda está coberta pelo sistema de saúde mental, 

comparados a 92% em países desenvolvidos. 

  Os mapas a seguir mostram, respectivamente, no ano de 2011, o 

número de psiquiatras (por 100.000 habitantes) trabalhando com saúde mental e os 

países que possuem ou não políticas públicas de saúde mental. 
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Figura 5: Mapa do número de psiquiatras trabalhando com saúde mental (por 

100.000 habitantes), 2014 

 

 

 Fonte: http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_MentalhealthPsychiatrists-                 
2011.png. Acesso em agosto de 2016. 
 

 
 
 
 
Figura 6: Mapa da existência de políticas públicas de saúde mental, 2014 
 
 

 

 Fonte: http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_MentalHealthPolicy_2011.png. 
Acesso em agosto de 2016. 
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Os indivíduos que conseguem tratamento se deparam com outro empecilho, 

que é a dificuldade na obtenção de remédios específicos para distúrbios mentais no 

sistema primário de saúde, se comparados ao acesso a outros fármacos que 

combatem doenças contagiosas ou até mesmo não transmissíveis. 

 A sociedade civil tem papel importante na formulação de agendas, e em 

contrapartida desse movimento, constata-se que em apenas 49% dos países 

subdesenvolvidos há organizações de pessoas com distúrbios mentais e deficiências 

psicossociais ao passo que essas são presentes em 83% dos países de alta renda. 

 No que tange a prevenção do suicídio, o Plano de Ação para a Saúde Mental 

2013 - 2020 a considera prioridade, posto que as taxas vêm apresentando um leve 

aumento ou estagnação, e em alguns países um prospecto de redução a longo prazo. 

Tendo em vista a complexidade do fenômeno, não é possível abordá-lo apenas no 

sistema de saúde, sendo necessária atenção de diversos outros setores. A meta 

estabelecida pelo programa é de reduzir as taxas de suicídio em 10% até o ano de 

2020. Propõe-se também desenvolver e não só isso, implementar, estratégias 

nacionais abrangentes e detalhadas, com atenção nos grupos considerados de alto 

risco. 

 Nesse documento, a OMS novamente reafirma seu papel de provedora de 

informação validada e suporte para que os países possam fortalecer seus planos 

nacionais de prevenção do suicídio, no caso dos países que já o possuem, ou então 

ajudar na formulação, levando sempre em consideração uma visão compreensiva e 

adaptável a cada realidade. 

 O plano estabelece diversos objetivos, aponta indicadores e meios como esse 

pode ser verificado além de comentários clarificando ou justificando tal escolha. 

Recorta-se aqui, respectivamente, o objetivo 3 (implementar estratégias para a 

promoção e prevenção em saúde mental) da área de Indicadores para medir o 

progresso acerca de metas definidas do Plano de Ação de Saúde Mental 2013 - 2020, 

subitem 3.2; e objetivo 3 (implementar estratégias para a promoção e prevenção em 

saúde mental) da área Opções para a implementação do Plano de Ação de Saúde 

Mental 2013 – 2020: 
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Tabela 2: Objetivo 3 (implementar estratégias para a promoção e prevenção em 

saúde mental) da área de Indicadores para medir o progresso acerca de metas 

definidas do Plano de Ação de Saúde Mental 2013 - 2020, subitem 3.2 

 

Meta global 
As taxas de suicídio nos países serão reduzidas em 

10% (até o ano de 2020) 

Indicador 
Número de mortes por suicídio ao ano por 100.000 

habitantes 

Forma de verificação 
Registro sistemático anual de mortes por suicídio (ano 

de referência: 2013 ou 2013) 

Comentários/Premissas 

Ações efetivas acerca dessa meta requerem ação 

conjunta de múltiplos setores fora do eixo de 

saúde/saúde mental.  

(OMS 2013 - adaptado, tradução livre) 
 
 

 
 
Tabela 3: Objetivo 3 (implementar estratégias para a promoção e prevenção em 
saúde mental) da área Opções para a implementação do Plano de Ação de Saúde 
Mental 2013 – 2020: 
 
 

Ações Opções para implementação 

Prevenção do Suicídio: desenvolver e 

implementar estratégias nacionais 

abrangentes para a prevenção do 

suicídio, com atenção especial para 

grupos identificados como de risco 

elevado, incluindo lésbicas, gays, 

bissexuais, transgêneros, jovens e 

outros grupos vulneráveis de todas as 

idades baseado no contexto local. 

• aumentar a conscientização pública, 

política e da mídia para a magnitude do 

problema, e a disponibilidade de 

estratégias de prevenção efetivas. 

• restringir o acesso a meios de lesões 

autoprovocadas e suicídio (por exemplo 

armas de fogo e pesticidas) 

• promover uma abordagem 

responsável da mídia em relação aos 

casos de suicídio 
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• promover iniciativas para prevenção 

do suicídio em ambientes de trabalho 

• aprimorar a resposta dos sistemas de 

saúde para casos de lesões 

autoprovocadas e suicídio 

• otimizar o suporte psicossocial a partir 

de recursos comunitários disponíveis 

para os que tentaram suicídio bem 

como para as famílias de pessoas que 

cometeram suicídio 

(OMS 2013 - adaptado, tradução livre) 
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CAPÍTULO 2 - PREVENTING SUICIDE. A GLOBAL 
IMPERATIVE 

 Mais especificamente sobre o tema do suicídio, A Organização Mundial da 

Saúde, no ano de 2014, lança seu primeiro relatório dessa natureza1 acerca do 

suicídio, Preventing Suicide – A Global Imperative, cujo conteúdo norteia fortemente 

essa seção e esse trabalho em geral, que tem como objetivo estruturar um arcabouço 

teórico e depurar esse escrito da OMS a fim de contribuir no avanço do tema, por meio 

de dados e informações inteligíveis. 

 Já no preâmbulo do documento, a médica chinesa e atual diretora geral da 

OMS desde o ano de 2007, Margaret Chan, aponta dois elementos principais que 

contribuem com o avanço da questão: um acúmulo de conhecimento a respeito do 

suicídio e tentativas de suicídio, a fim de tentar guiar governos, formuladores de 

políticas públicas e outros atores interessados, além também de contribuir com ações 

práticas e imediatas que os países podem utilizar baseados em seu contexto e recurso 

disponível. No prefácio, o posicionamento de liderança em governança na saúde da 

OMS novamente se faz presente quando declara que o documento aspira aumentar 

a conscientização no âmbito da saúde pública do suicídio e tentativas de suicídio e 

colocar sua prevenção como prioridade elevada na agenda de políticas públicas na 

saúde, bem como promover assistência aos países na formulação ou melhoramento 

de tais estratégias com ações financeiramente atualizadas e baseadas em evidências 

comprovadas, respeitando sempre a equidade e os direitos humanos de todos os 

indivíduos. 

 Nos planos nacionais, os governos têm papel fundamental em centralizar a 

discussão e servir também como canal de diálogo para outros atores interessados, de 

forma a conduzir os esforços adiante, sem perdas consequentes da não coordenação 

dos atores, diminuindo assim a eficácia na prevenção do suicídio e tentativas de 

suicídio, tal como no processo de posvenção, ou seja, os esforços posteriores de 

apoio às famílias e aos indivíduos próximos a alguém que cometeu suicídio. Uma das 

  
1 Apesar da primazia desse relatório, esse não foi o primeiro esforço de organismos internacionais na 
prevenção do suicídio. Em 1996, a ONU lançou um documento intitulado Prevention of suicide: 
guidelines of the formulation and implementation of national strategies, no qual algumas medidas já 
eram citadas com a finalidade de estabelecer uma estratégia nacional. 
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formas mais efetivas de sistematizar os esforços de prevenção do suicídio é a criação 

de uma estratégia nacional, o que indica um real comprometimento do Estado para 

com a questão. A criação de uma estratégia nacional não deve ser vista como 

resultado final em si, pois só o esforço em estabelecer o diálogo (tanto com a 

sociedade, o que reduz o estigma, quanto com atores governamentais e não 

governamentais interessados), a coleta sistemática de dados, e em geral a 

movimentação em prol desse tema já representa elemento importante no avanço da 

tratativa dessa questão que requer extrema atenção, não obstante o fato de alguns 

países que não apresentam planos nacionais já possuírem atividades pulverizadas 

relacionadas à prevenção do suicídio. Esse Plano Nacional deve levar em 

consideração a já evidente multicausalidade do fenômeno do suicídio, e por isso a 

abordagem deve ser feita de maneira clara e multisetorial, envolvendo não só o setor 

de saúde, mas igualmente o da educação, trabalho, além de ONGs, sobreviventes e 

famílias, mídia, pesquisadores, setores privados, diversos setores do governo, entre 

outros. Como cada nação apresenta um contexto cultural, social próprio, é importante 

ajustar a estratégia nacional às necessidades de cada país, o que envolve angariar 

evidências em quais as práticas funcionam melhor para cada conjuntura, com o uso 

racional, porém disponível, de recursos humanos e financeiros delimitados, 

estabelecendo metas a curto e longo prazo, que incluam estratégias como um sistema 

de monitoramento sólido, restrição aos principais métodos de suicídio utilizados, 

produção de orientações para setores de comunicação, conscientização do público 

em geral, além de treinamento adequado dos profissionais de contato primário 

(profissionais de saúde, policiais, professores, etc.) e de atores influentes em um dado 

contexto, além da disponibilização de serviços de intervenção em momentos de crise 

(e.g. linhas telefônicas ou cibernéticas de apoio) e de posvenção. 

 Atualmente no mundo, há 28 países com Estratégias Nacionais de suicídio 

formuladas e 13 em desenvolvimento, como mostra o quadro a seguir (WHO 2014). 

Até mesmo as nações que já possuem um plano nacional estabelecido podem ser 

beneficiadas por esse relatório da OMS, visto que esse sempre pode ser melhorado 

através de avaliações e de melhor alocação de pessoas e recursos a fim de aumentar 

a eficiência e eficácia. Para os países que não possuem atividades nesse setor, os 

esforços devem ser focados em aglutinar os esforços separados, caso existam, e 
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convergir possíveis atores de interesse para que possam traçar um caminho de 

desenvolvimento de uma política nacional de prevenção do suicídio. 

 

 

Tabela 4: Número de países, por região, que possuem estratégias nacionais de 

prevenção do suicídio desenvolvidas ou em desenvolvimento 

 

 

Número de países com 

estratégias nacionais ou 

plano de ação 

Número de países onde 

uma estratégia nacional 

ou plano de ação 

encontra-se em 

desenvolvimento 

Região da África 0 3 

Região das Américas 8 2 

Região do Mediterrâneo 

Oriental 
0 1 

Região da Europa 13 5 

Região do Sudeste da 

Ásia 
2 0 

Região do Pacífico 

Ocidental 
5 2 

Número total de países 28 13 

(WHO 2014 – adaptado, tradução livre) 
 
 

 A literatura aponta para o fato de que não há uma única causa para o suicídio, 

e nem um único fato que seja responsável pela totalidade do ato, sendo assim, o usual 

é que o acúmulo de fatores de risco aumente a vulnerabilidade de um indivíduo, o que 

por outro lado não conduz a uma relação necessária entre a presença de fatores de 

risco e comportamento suicida, pois é possível observar indivíduos que apresentam 

fatores de risco claros e que não possuem ideação suicida, bem como o contrário, 
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pessoas que aparentemente não possuem fatores de risco explícitos que podem se 

suicidar em algum momento da vida. 

 A Organização Mundial da Saúde apresenta alguns fatores de risco, que não 

têm a pretensão de serem exaustivos, apesar de serem bastante abrangentes. São 

divididos em três grandes áreas, a saber, fatores de risco no sistema de saúde e 

fatores de risco societais; fatores de risco nas comunidades e em relações (família, 

amigos); fatores de risco individuais.  

 Além disso, a OMS (WHO 2014) propõe intervenções em cada segmento na 

tentativa de apresentar alternativas que podem ser aplicadas. Uma das questões 

precípuas da formulação de uma resposta efetiva na prevenção do suicídio é a 

identificação de fatores de risco e sua mitigação pela implementação de intervenções 

apropriadas.2 Essas podem ser divididas em três categorias, Universal, Seletiva e 

Indicada: 

• Estratégias de prevenção Universais são designadas para atingir toda a população 

em um esforço para potencializar a saúde em si, diminuindo a dificuldade de acesso 

ao sistema de saúde, fortalecendo o apoio social, além de alterações físicas em 

ambientes de risco 

• Estratégias de prevenção Seletivas têm como alvo grupos considerados vulneráveis 

a partir de características como idade, gênero, situação profissional, histórico familiar. 

• Estratégias de prevenção Indicadas tratam de indivíduos vulneráveis em uma 

população, como os que já tentaram suicídio ao menos uma vez ou apresentam sinais 

claros de potencial suicida. 

 Alguns fatores de risco atingem uma grande parcela da população, como já 

dito. É possível salientar como um desses a dificuldade de acesso ao sistema de 

saúde, pois estima-se que o risco de suicídio aumente significantemente com a 

comorbidade (associação de mais de uma doença em um paciente). Não obstante, 

um sistema de saúde precário possibilita uma possível não tratativa da questão de 

maneira adequada, tornando o problema ainda mais grave. 

• O acesso direto ou a proximidade aos meios de cometer suicídio também são 

considerados fatores de risco significativos.  Esses incluem armas de fogo, pesticidas, 

  
2 Ver organograma da página 31 do documento Preventing Suicide – A Global Imperative, 
disponibilizado pela OMS em 2014, para uma visão mais completa da interação entre fatores de risco 
e sua intervenção. 
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fontes de monóxido de carbono, medicamentos e ambientes físicos como lugares 

altos sem a devida proteção, trilhos de trem. A preferência desses métodos se dá de 

maneira distinta de acordo com a localidade e o contexto cultural. 

• A mídia tem um papel fundamental na prevenção do suicídio. Meios de comunicação 

que reportem o fato de maneira sensacionalista, glamourizada, aumentam a chance 

de outra pessoa se espelhar nesse comportamento caso a abordagem trate do tema 

de maneira a normalizar o suicídio como uma alternativa aceitável a uma crise ou um 

momento difícil. 

• O tabu em torno do tema de distúrbios mentais, abuso do uso de certas substâncias, 

e particularmente o suicídio, ainda é grande em determinadas sociedades. O estigma 

que recai sobre um indivíduo nessas condições pode ser um fator que dificulta a 

procura por ajuda, seja ela médica ou da própria família, amigos, bem como dificulta 

o reconhecimento da questão. 

 As medidas que devem ser tomadas para diminuir esses fatores de risco em 

grande medida requerem a integração com diversas outras esferas da sociedade bem 

como de outros órgãos governamentais. A já citada necessidade de estabelecer uma 

política de saúde mental nos países ajuda a delimitar o campo para melhor 

encaminhamento de pessoas que procuram o sistema de saúde, além de permitir o 

fortalecimento de pesquisas e evidências no campo, o que deve ser aliado à uma 

expansão plena ao acesso ao sistema de saúde, não só nesse setor. 

 A restrição ao acesso de meios mais comuns utilizados para o suicídio é uma 

estratégia forte em combater os atos que ocorrem de maneira mais impulsiva. O 

controle deve ser feito através de leis que controlem o acesso a armas de fogo, 

pesticidas e remédios que usualmente são utilizados para esse fim. A instalação de 

barreiras físicas em ambientes considerados perigosos também é eficaz no combate 

de suicídios por saltos de lugares altos como prédios, pontes. 

 Os meios de comunicação devem servir para educar o público quanto ao 

assunto, evitando simplificar a questão, detalhar o ato cometido em si. Ao invés disso, 

a mídia deve buscar apresentar alternativas, tratamentos disponíveis e informações 

de como obter ajuda. No ano de 2008, a OMS lançou o documento Preventing Suicide 

– A report for Media Professionals, que apresenta um material extenso em termos de 

evidências de como reportar de maneira correta uma notícia desse tema, além de 
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várias outras constatações, como por exemplo, a própria maneira com que os 

profissionais da mídia são afetados por esse tipo de notícia. 

 Devem ser promovidas campanhas para conscientização do público em geral 

quanto a esses assuntos, a fim de reduzir o estigma e incentivar a busca por ajuda. 

Faz-se necessária uma análise de qual o meio mais eficaz para atingir certa parcela 

da população, o que não restringe as atividades a esse.  

  

 No que diz respeito aos fatores de risco relacionados às comunidades e 

relacionamentos com família, amigos próximos, é possível observar fortes influências 

culturais, histórias nos moldes de como o suicídio é concebido, gerando fatores de 

risco distintos dos anteriores. 

• Guerras, desastres naturais, conflitos civis são exemplos de fatores exógenos que 

podem aumentar o risco de suicídio devido ao impacto que esses causam em outras 

áreas como habitação, emprego, e outros fatores que influenciam a qualidade de vida 

dos indivíduos. 

• Os processos de aculturação e de deslocamento de um indivíduo usualmente geram 

uma tensão que aumenta o risco de suicídio. A aculturação de povos indígenas, 

refugiados, imigrantes ou indivíduos que simplesmente não se sentem parte de uma 

comunidade. 

• A discriminação contra grupos minoritários também tem consequências negativas ao 

aumentar o risco de suicídio dessas parcelas ao promover o preconceito, sentimento 

de rejeição e até mesmo violência em alguns casos.  

• Há também um possível contexto de trauma ou abuso decorrentes de bullying, 

abusos sexuais, infância conturbada por violência ou abandono, problemas 

financeiros, o que potencializa o risco de suicídio em pessoas que já apresentam um 

alto risco. 

• O sentimento de estar desconectado do círculo social e isolado de certas interações 

típicas da vida em sociedade podem produzir um contexto de alto risco de suicídio ao 

gerar, juntamente com outros fatores, uma perda da coesão social e da iniciativa para 

buscar ajuda. 

• Divórcios, disputas pela custódia de filhos, enviuvamento, podem acarretar uma 

situação de estresse psicológico que pode estar associado a um comportamento 

suicida. 
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 As intervenções para esse escopo de fatores de risco se dá no sentido de 

oferecer a inclusão dessas parcelas da população e reduzir o estigma e 

marginalização que elas sofrem. É fundamental identificar as populações em risco 

elevado e definir as estratégias de acordo com as demandas de cada grupo. 

 O treinamento dos chamados gatekeepers, ou seja, pessoas com contato direto 

e capazes de identificar um indivíduo que apresenta ideação suicida, são 

indispensáveis para o avanço na prevenção do suicídio, visto que maioria das pessoas 

que se encontram em situação de risco buscam ajuda por conta própria. Esses atores 

podem ser professores, líderes religiosos, profissionais de recursos humanos, entre 

outros, que com a capacitação adequada, podem ser capazes de sugerir o 

encaminhando de uma pessoa em risco para o tratamento correto. 

 Linhas telefônicas ou online de apoio são componentes chave para atingir 

segmentos que de outra forma não são atendidos ou por algum motivo não procuram 

o sistema de saúde. Usualmente são utilizados em momentos de crise e não devem 

ser tomados em sua totalidade como tratamento. A continuidade no acompanhamento 

é essencial para garantir um tratamento adequado. 

 Fatores de risco individuais influenciam o aspecto individual de como cada 

sujeito lida com fatores de risco, que têm relação direta no desenvolvimento de 

comportamentos suicidas. 

• O indicador mais forte do risco de suicídio é sem dúvidas a ocorrência de uma 

tentativa prévia. Estima-se que para cada tentativa anterior o risco da consumação do 

suicídio aumenta exponencialmente. 

• Em países de alta renda, distúrbios mentais são presentes em 90% dos indivíduos 

que cometem suicídio (WHO 2014), desta forma é possível observar que sujeitos 

acometidos por tais distúrbios, tentem em algum momento a apresentar 

comportamento suicida. É crucial, entretanto, esclarecer que não necessariamente 

uma pessoa que sofre de distúrbios mentais apresentará comportamento suicida. 

• O uso abusivo de qualquer substância, principalmente o álcool, se mostra como um 

fato importante no aumento do comportamento suicida, visto que aproximadamente 

25-50% das vítimas do suicídio estão associadas ao uso abusivo de alguma 

substância (ibid.). Novamente é importante salientar que um indivíduo que faça uso 

abusivo de alguma substância necessariamente apresentará comportamento suicida. 
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• Um grande prejuízo financeiro, a perda do emprego ou qualquer outra situação de 

instabilidade no campo econômico pode gerar, associado a outros fatores, um 

aumento no risco de suicídio.3 

• Doenças incapacitantes e dores crônicas estão diretamente ligadas ao 

desenvolvimento de comportamento suicida, dada a dificuldade que essas geram para 

a pessoa manter um ritmo de vida considerado esperado socialmente.  

• Um histórico de suicídio na família ou em parentes e amigos próximo é um fator que 

pode levar um indivíduo ao limiar do suicídio se associado ao luto, estresse ou ao 

estigma sofrido. A despeito disso, a posvenção é um componente necessário em 

qualquer estratégia de prevenção do suicídio, pois esse afeta não só o que o realizou 

bem como diversos outros ao seu redor. 

• Alterações fisiológicas ou genéticas também estão associadas ao comportamento 

suicida. Baixos níveis de serotonina estão ligados a algumas doenças como 

depressão, esquizofrenia que por sua vez desencadeiam tentativas de suicídio. 

 Algumas intervenções já citadas funcionam para esses casos, já que podem 

ser decorrência de outro aspecto, porém o fundamental orbita em torno do 

acompanhamento regular dos pacientes ou de indivíduos que se encaixam nas 

descrições fornecidas e na educação e formação de profissionais de contato primário, 

de modo que esses saibam reconhecer características do comportamento suicida e 

dar um encaminhamento sério à questão. 

 Do lado oposto encontram-se os fatores de proteção, que são esforços 

igualmente importantes para fortalecer a resiliência dos indivíduos às adversidades 

que a vida apresenta e a capacidade de saber lidar com outros no meio social. Alguns 

deles são: 

• Relações pessoais sólidas podem funcionar como fator de proteção ao servirem 

como apoiadoras em momentos de possível crise, seja ela emocional, financeira, ou 

de outra ordem. 

• Crenças espirituais ou religiões podem servir como fato de proteção ao passo que 

promovam acesso a uma comunidade coesa que compartilha valores e 

comportamentos considerados físico e mentalmente benéficos. 

  
3 Recomenda-se a leitura do livro The Body Economic – Why Austerity Kills, no qual o autor David 
Stuckler perpassa determinados momentos históricos de recessão e sinaliza para o aumento do 
número de mortes precoces, incluindo o suicídio, durante períodos de austeridade.  
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• Práticas que estimulam o bem-estar podem ser consideradas traços da 

personalidade e utilizadas de maneira positiva no combate ao comportamento suicida. 

São essas: uma visão otimista, uma identidade sólida, uma capacidade satisfatória de 

lidar com problemas. Essas características podem contribuir como fator de proteção 

ao facilitarem a busca por ajuda, quando preciso ou a postura de resiliência. 

 A Organização Mundial da Saúde disponibiliza um quadro com informações de 

componentes finais típicos de uma estratégia nacional estruturada: 

 

Tabela 5: Componentes finais típicos de uma estratégia nacional de prevenção 

do suicídio 

 

Componente Metas e objetivos 

Vigilância 

Aumentar a qualidade e periodicidade 

dos dados nacionais do suicídio e 

tentativas de suicídio. Apoiar o 

estabelecimento de um sistema 

integrado de coleta de dados, que serve 

para identificar grupos, indivíduos e 

situações vulneráveis. 

Restrição de meios 

Reduzir a disponibilidade, acesso e a 

atratividade dos meios de suicídios (e.g. 

pesticidas, armas de fogo, lugares 

altos). Reduzir a toxicidade/letalidade 

dos meios disponíveis. 

Mídia 

Promover a implementação de diretrizes 

para a mídia a fim de apoiar uma 

divulgação responsável de suicídios em 

todos os meios de comunicação. 

Acesso aos serviços 
Promover um maior acesso a serviços 

abrangentes para aqueles vulneráveis a 
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comportamentos suicidas. Remover 

empecilhos ao tratamento. 

Treinamento e educação 

Manter programas de treinamento 

abrangentes a fim de identificar 

gatekeepers (e.g. funcionários da 

saúde, educadores, policiais). Aprimorar 

a competência dos funcionários de 

saúde mental e prestadores de 

cuidados primários no reconhecimento 

e tratamento de pessoas vulneráveis. 

Tratamento 

Aperfeiçoar a qualidade de cuidados 

clínicos e intervenções clínicas 

baseadas em evidências, 

especialmente para indivíduos que 

procuram o hospital por uma tentativa 

de suicídio. Aprimorar a pesquisa e 

avaliação de intervenções efetivas. 

Intervenção de crises 

Assegurar que as comunidades tenham 

a capacidade de responder a crises 

com intervenções apropriadas e que os 

indivíduos em situação de crise tenham 

acesso a um tratamento emergencial de 

saúde mental, incluindo linhas de apoio 

pelo telefone ou internet. 

Posvenção 

Aprimorar a resposta e a atenção aos 

afetados pelo suicídio e tentativas de 

suicídio. Fornecer serviços de apoio e 

reabilitação às pessoas afetadas por 

tentativas de suicídio. 

Conscientização 
Estabelecer campanhas de informação 

pública para sustentar o entendimento 
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de que suicídios podem ser prevenidos. 

Aprimorar o acesso público e de 

profissionais a informações acerca de 

todos os aspectos da prevenção do 

comportamento suicida. 

Redução de estigma 

Promover o uso dos serviços de saúde 

mental, serviços para a prevenção do 

suicídio e do abuso do uso abusivo de 

substâncias. Reduzir o preconceito com 

os que usam esses serviços. 

Supervisão e coordenação 

Estabelecer instituições ou agências 

para promover e coordenar pesquisas, 

treinamentos e prestar serviços acerca 

da prevenção do suicídio. Fortalecer a 

resposta do sistema de saúde e social à 

prevenção do comportamento suicida. 

(WHO 2014 – adaptado, tradução livre) 

 

 No processo de implementação de uma estratégia nacional de prevenção do 

suicídio é importante deixar claro quais são as prioridades, os recursos disponíveis, 

as contribuições e quais os investimentos são necessários em cada área, além de 

quais atividades e serviços devem ser prestados e qual o seu público alvo. 

 Os processos de avaliação são de extrema importância e devem ser feitos 

regularmente a fim de observar o progresso de cada estratégia, com seus pontos 

fortes e fracos. Sem avaliação periódica, é impossível delimitar se os recursos 

humanos e financeiros estão alocados de maneira eficiente, se as intervenções estão 

sendo efetivas, e, por conseguinte, torna-se inviável o planejamento e gestão a médio 

e longo prazo. 

 Fazer da avaliação um hábito também serve como forma de prestar contas aos 

financiadores, aos que trabalham na área e principalmente à sociedade civil, e como 

forma de demarcar que o melhor possível está sendo feito com o que há disponível. 
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 Não se deve, entretanto, tomar os dados quantitativos como absolutos, é 

necessário conduzir uma análise aprofundada que leve em consideração os fatores 

qualitativos, visto que o suicídio é um fenômeno extremamente complexo no qual à 

primeira vista dados numéricos podem não evidenciar a situação real da questão. 

 A OMS (WHO 2014) propõe uma estrutura lógica e simplificada de como o 

processo deve se dar, de ponta a ponta: 

 

Tabela 6: Estrutura lógica e simplificada do processo completo de uma 

estratégia nacional de prevenção do suicídio 

 

 

(WHO 2014 – adaptado, tradução livre) 

 

Inputs: recursos humanos e financeiros

Atividades: e.g. redução de meios, conscientização 
da comunidade

Outputs: e.g. número de intervenções realizadas, 
número de gatekeepers treinados

Outcomes: redução na porcentagem de suicídios

Impacto: uma sociedade coesa, solidária com 
pessoas com comportamentos suicídas, e que 

aumenta a resiliência dos indivíduos
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CAPÍTULO 3 - O CASO BRASILEIRO 

O Brasil se inscreve nesse cenário como país que apresenta uma taxa de 

suicídio relativamente baixa (porém crescente), 5.8 por 100.000 habitantes, ocupando 

assim a 113ª posição do ranking mundial. No entanto, devido ao tamanho da 

população brasileira, o país ocupa o 8º lugar em números absolutos de suicídio, com 

quase 12000 casos no ano de 2012, segundo o Sistema de Informação de Mortalidade 

(SIM), e apresentou um aumento de 10,4% entre os anos de 2000 e 2012. 

Apesar da OMS considerar o Brasil um país com um sistema de registros 

apurado, a realidade é que o registro não preciso de casos de suicídio é recorrente no 

Brasil, o que acaba por não demonstrar a real dimensão da situação. 

As regiões Sul e Centro-Oeste lideram em número absolutos de casos, 

seguidas por Nordeste, Sudeste e Norte, entretanto, algumas localidades específicas 

das regiões Norte e Nordeste apresentaram um aumento de mais de 50% no número 

de suicídios em menos de 10 anos, segundo Ferreira (2015). É fundamental salientar 

o aumento exponencial do suicídio indígena (132% maior do que o da população geral, 

como afirma MACHADO e SANTOS, 2015), que muitas vezes sequer é registrado. No 

que concerne a idade, a parcela de jovens concentra a maior quantidade de suicídios, 

sendo de 3,5 a razão entre o suicídio de homens e mulheres. Enforcamento (47%), 

armas de fogo (19%) e envenenamento (14%) são, respectivamente, os métodos mais 

utilizados no Brasil (BOTEGA 2014). O aspecto do suicídio é majoritariamente 

inexistente nas discussões acerca da regulamentação do porte de armas no Brasil, 

mesmo sendo uma das maiores causas do fenômeno à nível nacional. Isso é apenas 

um fator que demonstra a fragilidade no tratamento da questão em temas amplamente 

debatidos no cenário nacional, o que vai em contrapartida das recomendações da 

OMS acerca da restrição de meios utilizados para se cometer suicídio. 

O histórico de prevenção do suicídio como uma pauta de políticas públicas 

surge em 2006 com o Lançamento, por parte do Ministério da Saúde e outras 

instituições e universidades, da Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio, através 

da Portaria MS nº 1.876, de 14 de agosto de 20064. Essa, em seu artigo segundo, 

  
4 A portaria pode ser encontrada na íntegra através do link: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt1876_14_08_2006.html. Acesso em julho de 
2016. 
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estabelece oito propostas de articulação entre o Ministério da Saúde, as Secretarias 

de Estado de Saúde, as Secretarias Municipais de Saúde, as instituições acadêmicas, 

as organizações da sociedade civil, os organismos governamentais e os não-

governamentais, nacionais e internacionais. São elas: 

 

I. Desenvolver estratégias de promoção de qualidade de vida, de educação, 

de proteção e de recuperação da saúde e de prevenção de danos; 

II. Desenvolver estratégias de informação, de comunicação e de sensibiliza-

ção da sociedade de que o suicídio é um problema de saúde pública que 

pode ser prevenido; 

III. Organizar linha de cuidados integrais (promoção, prevenção, tratamento e 

recuperação) em todos os níveis de atenção, garantindo o acesso às dife-

rentes modalidades terapêuticas; 

IV. Identificar a prevalência dos determinantes e condicionantes do suicídio e 

tentativas, assim como os fatores protetores e o desenvolvimento de ações 

intersetoriais de responsabilidade pública, sem excluir a responsabilidade 

de toda a sociedade; 

V. Fomentar e executar projetos estratégicos fundamentados em estudos de 

custo-efetividade, eficácia e qualidade, bem como em processos de organi-

zação da rede de atenção e intervenções nos casos de tentativas de suicí-

dio; 

VI. Contribuir para o desenvolvimento de métodos de coleta e análise de dados, 

permitindo a qualificação da gestão, a disseminação das informações e dos 

conhecimentos; 

VII. Promover intercâmbio entre o Sistema de Informações do SUS e outros sis-

temas de informações setoriais afins, implementando e aperfeiçoando per-

manentemente a produção de dados e garantindo a democratização das 

informações; e 

VIII. Promover a educação permanente dos profissionais de saúde das unidades 

de atenção básica, inclusive do Programa Saúde da Família, dos serviços 

de saúde mental, das unidades de urgência e emergência, de acordo com 

os princípios da integralidade e da humanização. 
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Em meio ao cenário privado crescente no campo da saúde, o SUS, com sua 

proposta universalizante segue, em meio a seus inúmeros problemas e dificuldades, 

como uma alternativa sólida de difusão da saúde. 

 Apesar de o Brasil ser o primeiro país da América Latina a consolidar um 

esforço nacional para a prevenção do suicídio, a questão pouco avançou na prática 

desde a criação do Plano Nacional de Prevenção do Suicídio. Questões como o tabu 

ainda são presentes e mesmo com um quantitativo expressivo de suicídios 

anualmente, o tema muitas vezes ainda passa desapercebido. Na ótica do modelo de 

múltiplos fluxos proposto por Kingdon (2003), é possível perceber que há um fluxo de 

problemas, ou seja, indicadores, eventos focalizadores, etc., solidamente presentes 

na realidade brasileira no que tange o tema do suicídio, porém o fluxo político, que de 

fato é responsável por boa parte do esforço de mudança, ainda é insipiente no Brasil. 

A escassez de mobilização da sociedade civil, e, por conseguinte, de empreendedores 

políticos, torna a questão marginal à agenda de formulação de políticas públicas. 

 O cenário da prevenção do suicídio no Brasil, portanto, caminha muito 

lentamente, a despeito de algumas iniciativas pontuais e à produção acadêmica sobre 

o assunto, o que dificulta que esse esforço seja convertido efetivamente em ações no 

campo institucional através de uma agenda consolidada da qual pode-se extrair metas 

e objetivos, sejam a curto, médio ou longo prazo, a fim de mitigar os danos causados 

por essa prática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A questão do suicídio como problema de saúde pública, não obstante o 

altíssimo número de vítimas, ainda recebe pouca atenção e passa desapercebida por 

boa parte da sociedade e do Estado em si. Sua prevenção permanece com baixa 

prioridade de investimentos, seja financeiro ou no que tange a conscientização social 

do suicídio como um problema crescente na sociedade contemporânea, mas que 

ainda perpassa pela questão do tabu ou da tentativa de individualizar o suicídio como 

escolha de cada sujeito. Essa concepção embaçada da realidade não considera a já 

comprovada multicausalidade do fenômeno. O esforço para a prevenção do suicídio 

deve ser realizado em diversos âmbitos integradamente para que como resultado 

último se tenha uma redução ou controle das taxas de suicídio, como pode-se 

observar em países que apresentam estratégias nacionais robustas e desenvolvidas. 

É reconhecida a importância da OMS em seu papel de produzir informações e 

disponibiliza-la aos países membros. Vale salientar também seus escritórios regionais 

que são responsáveis por atuar em realidades específicas, como é o caso da OPAS, 

Organização Pan-Americana da Saúde, ou em inglês, PAHO, que no ano de 2014 

lançou um relatório regional intitulado Suicide Mortality in the Americas. O documento 

apresenta uma análise específica à realidade do continente americano, em contraste 

com os dados mundiais, de modo que é possível traçar especificidades da realidade 

latino-americana e aplicar esse conhecimento na prevenção efetiva do suicídio ao 

reconhecer as peculiaridades existentes.  

Essas instituições transnacionais marcam uma nova etapa do processo de 

globalização, que em parte remonta o contexto da Segunda Guerra Mundial, e que 

atualmente se intensifica, como sugerem Hale e Held (2011). No Brasil, é nessa 

mesma época que começam a ser implementadas as políticas públicas na área de 

saúde (Zarpelon 2012). Essa perspectiva aponta para a formação de uma amalgama 

de atores, sejam institucionais ou não, que estabelecem relações complexas em torno 

de uma agenda, que no caso da OMS, centraliza a expertise para a produção de um 

conhecimento sólido e embasado, agindo como think-tank para a questão do suicídio. 

A transmissão desse conhecimento é parte chave da multilateralidade desse 

organismo, servindo de ponto de referência e de ator com papel ativo no campo de 



 

41 

elaboração de políticas públicas nos países, caso haja também vontade política e 

lideranças capazes de absorver essas demandas e trata-las a nível nacional 

(HARMAN e RUSHTON 2013). 

 

Uma sociedade civil organizada em torno de um tema pode servir para 

introduzir agendas em um ambiente institucional onde falta vontade política acerca de 

uma determinada questão (Payne e Echebarría 2006), como foi o caso de alguns 

países como o Japão e Austrália. No primeiro, é evidente o surgimento da demanda 

por parte da própria sociedade quanto aos grandes números de suicídio no país. 

Houve uma mobilização por cobranças de um projeto por parte do setor público para 

que o suicídio fosse tratado como prioridade. Já no caso da Austrália, observa-se a 

grande participação de ONGs e outros movimentos, que não necessariamente são 

ligados ao Estado, terem grande participação no processo de prevenção do suicídio. 

Algumas iniciativas privadas recebem fundos públicos para amparo à pesquisa ou na 

avaliação das políticas públicas existentes. Isso demonstra uma possível existência 

de um processo de governança democrática, como evocado por Edigheji (2010), 

agindo em consonância com o mercado privado, caso seja benéfico para ambas as 

partes em um cenário de desenvolvimento. 

Apesar de algumas iniciativas transnacionais refletirem em parte a manutenção 

do status quo hegemônico, no qual o interesse de alguns países se sobrepõe ao de 

outros (Evans 2008), o caso da prevenção do suicídio pode ser visto de maneira 

parcialmente distinta, visto que não reproduz, necessariamente, assimetrias de poder 

e sim estabelecem a tentativa de introduzir e disseminar evidências comprovadas por 

pesquisas de métodos para sua prevenção. Sabe-se, entretanto, que os modelos 

utilizados, na maioria das vezes, são baseados na sociedade ocidental europeia, 

porém se reconhece a complexidade do fenômeno do suicídio e as limitações da 

aplicabilidade de métodos já existentes em realidades distintas. É basilar a questão 

da compreensão da complexidade do fenômeno do suicídio e de que esse se 

manifesta de maneiras distintas em cada sociedade, não obstante ser latente em 

basicamente todas. Somente um processo de análise específico a cada cenário é 

capaz de traçar um perfil da prática do suicídio em cada país e consequentemente de 

alternativas para sua prevenção. Novamente é importante ressaltar a importância da 

governança global no campo da saúde, principalmente com a OMS, para centralizar 
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as discussões e experiências de modo a facilitar que o tema da prevenção do suicídio 

seja tratado com a urgência necessária, e que o exemplo de práticas que 

comprovadamente dão resultados possa ser utilizado por nações que ainda estão em 

fases iniciais de implementação de políticas públicas para prevenção do suicídio. 

No Brasil, de fato, o tema do suicídio ainda é pouco discutido, principalmente 

no âmbito das Ciências Sociais, particularmente da Ciência Política, dada a proporção 

de publicações na área nos últimos anos, como aponta Fukumitsu, et al. (2015). 

Ao se pensar em termos da Teoria do Equilíbrio Pontuado proposta por 

Baumgartner e Jones (1993), há o rompimento de extensos períodos de lentidão 

quando há mudanças rápidas devido à disseminação de certa ideia. Essa mudança 

se inicia, na prevenção do suicídio, com o lançamento das diretrizes nacionais. A 

comunidade de especialistas se mobilizou e a produção de conhecimento aumentou 

nessa área. Faz-se necessária a transferência dessa produção para o meio 

institucional, no qual ocorre uma mudança de entendimento acerca da questão e 

consequentemente há a formação do que os autores chamam de policy image, ou 

seja, uma imagem que sustente um meio favorável à difusão acerca da prevenção do 

suicídio no Brasil. 

O estado de Brasília, como lembra Machado, Kerches e Bando (2014), é um 

exemplo de avanço no tema da prevenção do suicídio no Brasil, sendo a primeira 

unidade federativa a propor uma política de prevenção e oficializá-la, obtendo uma 

rede estruturada de atendimento, melhor capacitação de profissionais e incentivos à 

pesquisa. 

A OMS (2014) reconhece três fatores para a criação de um cenário de 

mudança, sendo eles o conhecimento (científico e adquirido através da prática), apoio 

público (vontade política) e uma estratégia com objetivos definidos, como uma 

Estratégia Nacional. Deve-se romper com a ideia de desenvolvimento como aspecto 

linear, sequencial, como afirma Capella (2006), pois assim é possível a compreensão 

de diferentes fenômenos que permeiam os processos de uma política pública, desde 

seu estabelecimento no processo de agenda até sua avaliação. 

É possível observar, por fim, que mesmo com todo o conhecimento já produzido 

acerca do tema da prevenção do suicídio, sua implementação e resultados em alguns 

países, o Brasil continua avançando de forma morosa no tema, seja pelo tabu, pela 

falta de empreendedores políticos que levem o debate ao nível institucional. O papel 
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dos organismos internacionais como a OMS se firma cada vez mais, não obstante às 

críticas e obstáculos que enfrenta. A despeito de todos esses processos, é basilar o 

entendimento da prevenção do suicídio como prioridade em todos os países, mesmo 

que esses não apresentem taxas elevadas, como é o caso do Brasil. A continuidade 

de negligência ao tema, propositalmente ou não, faz com que uma quantidade enorme 

de vidas seja extinta por um problema que comprovadamente é solucionável na 

grande maioria dos casos. 
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