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Introdução  

Falar sobre suicídio ainda é visto como um tabu, envolto em crenças religio-

sas de que esse ato é um pecado e, até mesmo, a crença de que crianças e adoles-

centes não são capazes de apresentar condutas autodestrutivas. Todavia, sabemos 

que essas crenças são irreais e que os casos de autoextermínio infanto-juvenil vêm 

crescendo cada vez mais (Kuczynski, 2014). 

 A auto aniquilação gera um mal estar nas pessoas e as mesmas não falam 

sobre isso, de forma que aquelas que cercavam esse jovem que se suicidou, ou que 

convivem com jovens que apresentam condutas parassuicídas tendem a ignorar os 

sinais que esse indivíduo apresenta, nos casos mais extremos agem como se ele 

nunca houvesse existido, ocorre uma espécie de “luto velado”, todos sofrem, mas 

ninguém fala sobre isso. Quando o suicídio é consumado as pessoas que conviviam 

com o sujeito sentem que não podem chorar sua perda e vivenciar sua dor, elas 

passam a questionar sobre o ato e se culparem por isso, e a melhor forma que eles 

encontram para lidar com isso é através do silêncio (Fukumitsu, 2018).  

Para compreendermos melhor os mistérios que cercam o suicídio, devemos 

ressaltar que as condutas suicidas são todos os comportamentos autodestrutivos, 

mesmo sem a intenção de pôr um fim à própria vida, ou seja, comportamentos que 

venham causar danos físicos diretos ou indiretos (Abasse et al. 2009). 

Objetivos 

Este trabalho tem como intuito compreender os fatores que influenciam a po-

pulação infanto-juvenil entre 10 a 19 anos apresentarem condutas autodestrutivas, 

levantar quantos casos foram notificados por meio de prontuários médicos de Pron-

tos-Socorros de Hospitais Gerais e, em livros de ocorrências escolares (escolas pú-

blicas, localizadas no bairro de São Miguel Paulista, São Paulo -SP, Zona Leste). 

Verificar qual a faixa etária onde ocorre a maior incidência de tentativas de suicídio e 

suicídio, se existem diferenças entre os gêneros, qual ou quais os meios utilizados 

para cometer o autoextermínio. Observaremos qual foi o encaminhamento dado 

após ter sido atendido no serviço médico, se há informação sobre comorbidades e 

se há informação de tentativas anteriores, bem como, as anotações nos livros dos 

registros de ocorrências sobre: ideação suicida, tentativas de suicídio e suicídios 

consumados entre os estudantes na faixa etária de 10 a 19 anos, e se a escola é 

imediatamente informada destas situações. 
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Metodologia 

Este projeto será realizado através da pesquisa exploratória com análise do-

cumental, uma etapa que consistirá em um levantamento aprofundado. A segunda 

etapa irá basear-se no levantamento do registro nos prontuários médicos dos Pron-

tos-Socorros de Hospitais Gerais. Na terceira etapa, visitarei escolas localizadas no 

bairro de São Miguel Paulista, zona Leste da cidade de São Paulo, com o intuito de 

verificar no livro de ocorrências anotações informando tentativas de suicídios, suicí-

dios e ideações suicidas, que tenham ocorrido dentro de escolas ou em suas proxi-

midades. Na quarta etapa farei a análise dos dados obtidos. A quinta etapa será uti-

lizada para confeccionar o relatório final. Os procedimentos serão por meio da ob-

servação dos dados, e não ocorrerá de forma alguma o contato com pacientes ou 

alunos. 

 

Desenvolvimento 

  Para Carssola (1984, p. 48) “O indivíduo, na verdade, não quer morrer – quer e preci-

sa parar de sofrer”. De forma que, o intuito do suicídio não é silenciar a si, mas sim, seu 

sofrimento, sendo impossível silenciar uma parte de si mesmo sem se matar por 

completo. O suicídio na visão de Durkheim (1977), é dividido em três modalidades, 

sendo o suicídio egoísta, que é realizado por sujeitos que não possuem mais laços 

sociais, eles não são influenciados pelos julgamentos do que é correto ou não sobre 

seus atos,  descartando qualquer vinculação que possa  intervir de forma a impedir 

seu ato, o suicida altruísta que são as pessoas que se suicidam visando a harmonia 

do grupo, ou seja, em nome do bem maior, e o suicídio ânomico, que são suicídios 

praticados por indivíduos que estão inseridos em um meio que possui valores dife-

rentes do seu, de forma que,o individuo se sente pressionado por não ter o mesmos 

valores que isso lhe gera um intenso sofrimento.  

De acordo com a OMS (2000), essa é uma das principais causas de mortali-

dade infanto-juvenil em período de escolarização no mundo, estando classificada 

como a quinta maior causa responsável por óbitos de crianças e a terceira causa de 

mortandade entre adolescentes. Conforme uma pesquisa realizada no Brasil entre o 

ano de 2000 à 2008, contatou-se 43 registos de óbitos infantis com idade inferior a  

10 anos e 6.574 registros de óbitos de jovens com idades entre 10 à 19 anos (Ku-
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czynski, 2014). Segundo Seminotti (2000), é comum crianças e adolescentes se sui-

cidarem, já a aceitação por parte dos familiares que esses indivíduos são capazes 

de fazer isso é mais incomum.   

No desenvolvimento dessa pesquisa verificarei o que influencia as crianças e 

adolescentes à apresentarem condutas e autoextermínio, se os profissionais da área 

da educação e saúde tendem a omitir informações relacionadas à autoaniquilação, 

além de buscar compreender através de referências bibliográficas uma justificativa 

para esses comportamentos, além de, realizar um levantamento de casos que te-

nham sido notificados.  

Essas informações serão obtidas através de consultas aos prontuários de Prontos-

socorros de Hospitais gerais  e livros de registros escolares, localizadas no bairro de 

São Miguel Paulista. 

Depois será apontado quantos casos foram registrados e quantas instituições não 

fazem notificações formais de comportamentos parassuicidas. 

 

Resultados Preliminares  

Esta pesquisa encontra-se em fase inicial de contato com as instituições. 
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