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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo refletir acerca da relação entre comportamento 

suicida e o índice de suicídio entre a população LGBT. O interesse pelo tema foi oriundo da 

necessidade de discutir a temática em questão, fornecendo assim reflexões sobre o suicídio praticado 

por esse grupo. O método realizado foi uma pesquisa bibliográfica exploratório-descritiva da 

literatura, com abordagem qualitativa e quantitativa, sendo encontrados 18 artigos nacionais e 

internacionais sobre a temática em questão Suicídio entre LGBT. Concluindo que, o ato de se matar 

deva ser visto como problema de saúde pública e preconceito. Dessa forma, se o comportamento 

suicida for percebido precocemente e tratados inicialmente, muitas vidas serão resgatadas do desejo de 

colocar um fim em sua dor. Assim, cabe aos profissionais estarem capacitados para dar suporte 

necessário ao grupo LGBTs que apresentem ideações suicidas.  
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ABSTRACT: The present study aims to reflect on the relationship between suicidal behavior and the 

suicide rate among the LGBT population. The interest in the subject was derived from the need to 

discuss the subject matter, thus providing reflections on the suicide practiced by this group. The 

method used was an exploratory-descriptive bibliographical research of the literature, with a 

qualitative and quantitative approach, being found 18 national and international articles on the subject 

in question Suicide among LGBT. Concluding that killing should be seen as a public health problem 

and prejudice. That way, if suicidal behavior is perceived early and treated early, many lives will be 

rescued from the desire to put an end to their pain. Thus, it is up to the professionals to be able to 

provide the necessary support to the group LGBTs who present suicidal ideations. 
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1 Introdução 

A morte é um estágio ligado à existência do indivíduo. Nascermos, crescemos, 

reproduzimos, chegamos a velhice, nesse percurso do desenvolvimento do ser humano ao 

longo do ciclo da vida, nossa partida faz parte do processo natural e biológico. Para Reis, 

Farias e Quintana (2017) o entendimento sobre a morte experimentou transformação no 

decorrer dos anos, e a maneira de enfrenta-la modificou. Assim, para Sengik e Ramos (2013) 

não é tarefa fácil falar sobre a morte. A palavra morte faz suscitar o medo, a inquietação e 
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também deixa o indivíduo ansioso. Os autores supracitados salientam que a morte faz parte do 

ciclo da vida e é inevitável. Desde o nascimento, é sabido que a morte será o último estágio de 

todos os seres vivos, mesmo quando lutamos para vencer a morte, ela um dia chegará para 

todos nós. Porém, existe um tipo de morte que quebra com os estágios naturais do ciclo da 

vida, onde o indivíduo antecipa sua morte por diversas situações que aconteceram ao longo da 

sua trajetória.   

Sendo, o suicídio um tema intrigante que nos levar a refletir sobre as principais 

causas que podem suscitar os pensamentos suicidas. Questionamo-nos sobre: Quais os 

motivos que levam a população LGBT a tirar a própria vida?  A perspectiva de desvendar os 

principais fatores envolvidos para o desencadeamento do ato foi que nos instigou a elaboração 

dessa pesquisa.  A partir de tais inquietações, surgiu a necessidade de discutir a temática em 

questão. Ainda, o crescente índice de mortes por suicídio ao longo do tempo traz 

obrigatoriedade de aprofundamento no assunto e entender mais sobre essa realidade relevante 

à classe de profissionais da psicologia e para sociedade em geral. 

Dessa forma, nosso estudo inicialmente teve como objetivos compreender os 

motivos que levam o indivíduo cometer a suicídio, identificar os transtornos psicológicos com 

maior prevalência ao ato, apresentar os fatores sociais que influenciam na tentativa suicida e 

abordar a importância do profissional da psicologia, como agente de prevenção e tratamento. 

No entanto com o andamento da pesquisa, e levando em consideração alguns materiais 

encontrados sobre suicídio entre os LGBTs percebemos a importância de enfatizar na 

população em destaque, devido à escassez de estudo dessa classe no território nacional. 

Perucchi, Brandão e Vieira (2014) afirmam que a homofobia, assim como outras 

formas de preconceito, consiste em julgar o outro (homossexual, bissexual, lésbica e 

transgêneros) como diferente, insignificante, anormal. Qualquer forma de repressão ao LGBT 

alavanca sentimentos, emoções, condutas que se configura como instrumento que cria e 

reproduz um sistema de diferença para fundamentar a exclusão e superioridade de uns sobre 

os outros. Diante do preconceito e discriminação sofrida os LGBT’s são o grupo mais 

vulneráveis e com mais propensão ao ato.   

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) o suicídio é um problema 

de saúde pública em países de alta renda e um problema emergente em países de baixa e 

média renda. É uma das principais causas de morte no mundo, especialmente entre os jovens. 

Mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio no mundo a cada ano. Isso corresponde a uma 

morte a cada 40 segundos (OPAS/OMS, 2016).  
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Nos estudos de Botega (2014, p.231), “o suicídio configura as três principais causas de 

mortes entre pessoas que têm de 15 a 44 anos”. E nos registros da Organização Mundial de 

Saúde (2014), o suicídio é o principal responsável por um milhão de mortes. Botega (2014) 

ainda menciona que nos achados da Organização Mundial de Saúde (2014) essa estimativa de 

mortes não incluem as tentativas de suicídio que são de dez a vinte vezes mais frequentes que 

a concretização do suicídio. 

Para Félix (2016) diante de uma dimensão subjetiva e de difícil avaliação, 

diagnóstico e monitoramento, é valido declarar que na tentativa de suicídio (TS) é o momento 

conveniente para intervenções e maior investigação com o intuito de aperfeiçoar o cuidado e 

prevenir autoagressão. 

De acordo com Félix (2016) o Brasil se encontra como o oitavo país em índices de 

suicídio, um número assustador. Afirma ainda que as Diretrizes Nacionais para Prevenção do 

Suicídio3 (BRASIL,2006) e o Plano Nacional de Prevenção do Suicídio4 ainda são limitados 

na sua efetividade, cuja justificativa seria a dificuldade de identificação da demanda para 

determinar a elaboração do cuidado. Partindo do pressuposto da elaboração de um plano de 

cuidado, pode-se ressaltar a importância dos profissionais de psicologia com a promoção e 

prevenção diante do sofrimento desses sujeitos de risco, seja no âmbito social, educacional, 

hospitalar etc. 

Sendo assim, “a prevenção ocorre para que as mortes sejam minimizadas e para que, 

com base no conhecimento prévio dos fatores de risco, seja possível levantar e conhecer os 

                                                           

3Ministério da Saúde portaria Nº 1.876, de 14 de agosto de 2006 institui Diretrizes Nacionais para Prevenção do 

Suicídio, a ser implantadas em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de 

gestão. Desenvolver estratégias de promoção de qualidade de vida, de educação, de proteção e de recuperação da 

saúde e de prevenção de danos; desenvolver estratégias de informação, de comunicação e de sensibilização da 

sociedade de que o suicídio é um problema de saúde pública que pode ser prevenido; organizar linha de cuidados 

integrais (promoção, prevenção, tratamento e recuperação) em todos os níveis de atenção, garantindo o acesso às 

diferentes modalidades terapêuticas; fomentar e executar projetos estratégicos fundamentados em estudos de 

custo-efetividade, eficácia e qualidade, bem como em processos de organização da rede de atenção e 

intervenções nos casos de tentativas de suicídio; 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. 

 
4 O presente Plano Nacional de Prevenção do Suicídio (PNPS) 2013-2017 é uma necessidade premente do país 

tendo em conta; O impacto do suicídio na saúde pública; O aumento das taxas de suicídio registrado pelo INE na 

última década; A subnotificação dos suicídios, que oculta a verdadeira dimensão do fenômeno; A prevalência de 

fatores de risco, nomeadamente da doença mental; A dificuldade na harmonização da terminologia relacionada 

com os diversos tipos de atos suicidas e comportamentos autolesivos, que compromete o seu estudo; A 

dificuldade de registro e avaliação da efetividade das medidas implementadas ou a implementar; A necessidade 

de criar sinergias com as experiências e recursos existentes. 
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fatores de proteção” (FUKUMITSU, 2014, p.271). Identificar os fatores de risco a partir do 

conhecimento antecipado pode minimizar o número de mortes por suicídio, através de 

estratégias de prevenção 

A prevenção é um fator primordial na luta contra o alto índice de mortes por suicídio, 

os profissionais precisam estar preparados para trabalhar com pessoas com ideações suicidas, 

assim:  

Lidar com o fenômeno do suicídio implica aprender a lidar, entre tantos 

outros aspectos, com a dialética vida e morte; com o desespero humano, 

influenciado pela anedonia; com as imprevisibilidades da vida; com in-

divíduos que morreram existencialmente e que não exprimem o prazer de 

estarem vivos e se perderam pela falta de esperança e fé na vida. 

(FUKUMITSU, 2014, p. 270). 

 

Cabe aos profissionais aprender a lidar com indivíduos que estão vivos, mas morreram 

existencialmente. Faltando-lhes esperança, o desespero domina o sujeito. Logo, inquietados 

pela indagação: -viver ou morrer? Viver, já não é uma alternativa satisfatória. Fukumitsu 

(2014) nos convida está capacitado para trabalhar com pacientes que perderam o prazer de 

viver, buscando dessa forma ampliar a maneira de enfrentar o sofrimento do paciente que tem 

pensamentos suicidas. 

 

2 Considerações sobre Suicídio 

De acordo com Toro etal “a palavra suicídio deriva do latim, sui (si mesmo) 

e caederes (ação de matar), sendo utilizada pela primeira vez em 1737 pelo abade 

Desfointaines” (2013, p.409). O suicídio é uma ação praticada por um indivíduo que tem 

como propósito tirar a própria vida. 

Segundo Ferreira (2008, p.07-08) no Japão, na antiguidade o suicídio era aceito na 

sociedade, julgava-se um ato de coragem. Era considerado honroso o indivíduo que o 

praticava. Já na Grécia e no Império Romano, as atitudes desse feito variavam entre a 

admiração e a condenação, pois alguns dos filósofos viam como uma forma de assassinato, 

também se considerava que o suicídio era a melhor escolha para se alcançar a liberdade em 

relação ao sofrimento. 

Compreender a temática em questão não parte apenas da sociedade e das religiões “ao 

longo da História, vários foram os grandes sociólogos e psicanalistas que tentaram explicar a 

autodestruição humana. Deles destacam-se as obras do psicanalista Sigmund Freud e do 

sociólogo Émile Durkheim”. (FERREIRA, 2008, p. 08). É responsabilidade de toda sociedade 
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e diversas áreas buscar conhecimento para desenvolver meios de conscientizar e prevenir que 

outros indivíduos venham cometer suicídio. 

Segundo Netto (2013, p.16) é a partir de Agostinho de Hipona (séc. V), mais 

conhecido por Santo Agostinho, que tirar a própria vida passa a ter uma representação 

imperdoável. Após o final da Idade Média, com a divisão entre a Coroa e a Igreja, a classe 

médica assume um lugar superior no comando da sociedade, logo, são os médicos que 

definem a negatividade da morte voluntária, transferindo o ato do pecado a patologia e 

qualificando-o como loucura. 

Quando se fala em suicídio não se pode deixar de mencionar a correlação do 

comportamento suicida e também as tentativas que precedem ao suicídio consumado. Pois, de 

acordo com Botega (2014, p. 233) “uma tentativa de suicídio é o principal fator de risco para 

sua futura concretização”.  

Para Moreira e Bastos (2015) o comportamento suicida é classificado como todo e 

quaisquer dano que o indivíduo provoca a si, independentemente de sua mortalidade. Dentro 

dessa linha, Minayo, Teixeira e Martins (2016, p.42) descrevem o conceito de ideação suicida 

afirmando ser uma idealização perseverante que estimula e provoca ao suicídio. Já a tentativa 

compreende-se como a prática de um ato direcionado para retirar a própria vida, mas a 

consequência não resulta em morte. Para Vasconcelos-Raposo et al é estimado que para cada 

suicídio ocorrido haja cerca de 20 tentativas” (2016, p.346). Pode-se verificar que a cada 

suicídio consumado houvera as tentativas que antecederam o mesmo. 

De acordo com Toro et al. (2013) um dos campos do conhecimento que investiga e 

explana o suicídio é a Sociologia. Vários foram os estudiosos que colaboraram para 

investigação do assunto, pode-se destacar o sociólogo francês Émile Durkheim que reservou 

boa parcela de seus manuscritos a temática em questão. O autor ainda descreve que Émile 

Durkheim relaciona o suicídio em três particularidades: o suicídio egoísta, o altruísta e o 

anômico. Para Émile Durkheim o suicídio egoísta, tem seus fundamentos na depressão, 

melancolia, a impressão de desamparo moral, motivado pela desunião social. 

Durkheim (1982 apud TORO et al 2013) relata que o segundo tipo de suicídio 

chamado altruísta, acontece com mais assiduidade nas sociedades primitivas, em que é 

identificado como um dever que, caso não seja realizado, o indivíduo é penalizado pelo 

descrédito e por punição religiosa. Normalmente acontecem com pessoas que atingiram o 

começo da terceira idade ou na enfermidade, as mulheres pela morte dos seus esposos, entre 

os religiosos e servidores com o falecimento dos seus líderes. Assim é considerado um dever 
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que a sociedade impõe ao indivíduo.Toro et al(2013) ainda relata sobre o terceiro modo de 

suicídio chamado anômico, acontece quando existe uma desordem social, na qual as regras 

não têm importância e dissiparam o respeito.  

 

Durkheim, em sua obra, traz reflexões a respeito da grande influência que a 

sociedade exerce nos indivíduos, mesmo quando a questão tratada se refere a 

uma questão individual, que é a escolha ou não da vida, a decisão e opção 

pelo término, pelo fim da vida, a morte (TORO et al, p. 411,2013). 

 

A sociedade tem uma parcela significativa no desencadeamento de alguns pensamentos 

suicidas. Para Malta etal (2017) a violência, o isolamento social, as perdas pessoais (pode-se 

destacar, morte de uma pessoa querida, fim de relação amorosa), conflitos pessoais, 

problemas com a lei e de trabalho são fatores sociais que influenciam no desencadeamento de 

ideação, comportamento até o suicídio consumado. Nos fatores sociodemográficos os autores 

enfatizam a prevalência do ato suicida no sexo masculino, estar desempregado por muito 

tempo, com dívidas a pagar tem influência direta para cometer suicídio, assim como também 

morar em área urbana, viver uma vida sem vínculo amoroso, pessoas que precisam se 

deslocar para outras regiões, sendo necessário se adaptar à nova cultura e costumes. Vale 

ressaltar a condição dos aposentados que também é um fator que predispõe aos pensamentos 

suicidas. 

Não se pode deixar de citar a relação que os transtornos mentais têm com o suicídio. 

Malta et al (2017) aponta que são vários os fatores pertencentes ao desencadeamento das 

ideações suicidas, citam assim, que os transtornos mentais, com um foco relevante na 

depressão, dependência do álcool e a esquizofrenia.Minayo, Teixeira e Martins (2016) 

ressaltam que segundo o Ministério de Saúde (2006) os indivíduos com certos diagnósticos 

físicos incapacitantes, e/ou problemas mentais (depressão, transtornos de personalidades, 

dependência de álcool e uso de substâncias psicoativas) deixam a pessoa mais exposta ao 

comportamento suicida. Os autores relatam os principais sintomas associados à depressão, 

dando ênfase ao cansaço, modificação no sono e no apetite. 

 De acordo com Moreira e Bastos (2015) os transtornos mentais estão diretamente 

associados à ideação suicida, com maior índice em adolescentes. Entre alguns fatores, enfatiza 

o sentimento de tristeza, desesperança, sentir-se só, um elevado nível de ansiedade, excesso 

de preocupação, a autoestima num nível precário, sofrer abuso físico e/ou sexual, isolamento 

social, abuso de substâncias, eleva à predisposição da depressão. São vários os fatores que 

contribuem para cometer o suicídio, podendo-se ressaltar os de ordem psicológica.  
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Malta et al (2017) consideram que a epidemiologia relacionada ao suicídio está 

diretamente associada ao sexo, cultura, idade e etnia. Os autores enfatizam que a prevalência 

do suicídio tem um percentual elevado entre os homens e em indivíduos mais jovens entre a 

faixa etária de 14 a 34 anos. Já as mulheres se destacam com elevado índice de tentativas 

suicidas, com baixo indício do suicídio consumado. Nos estudos de Minayo, Teixeira e 

Martins (2016) as doenças crônicas aumentam o sofrimento, principalmente quando associada 

à outras limitações do indivíduo, resultando em sentimento de tristeza profunda e 

pensamentos de morte. 

Para Silva et al (2015) o envelhecer é um fator que desencadeia ideações suicidas pelo 

fato do idoso se torna frágil e sem perspectivas para o futuro, ao percebe-se inútil o desejo de 

morte é recorrente, e quando os laços afetivos com seus familiares são de conflitos, torna o 

idoso mais vulnerável. Quando se chega à terceira idade e não se tem um apoio familiar, a 

falta de interação com a pessoa idosa potencializa os pensamentos de ser um empecilho para 

os filhos e assim o desejo de acelerar o processo da morte é desencadeado. 

Na visão de Kuczynski (2014, p.249) o suicídio é um espelho que reflete em especial 

entre os adolescentes a partir da influência da mídia. De acordo com a autora a mídia é a 

terceira responsável pelos suicídios, perdendo apenas para o desemprego e a violência, as 

pessoas imitam o que a mídia noticiou, e toda sociedade está em risco, sem exceção de grupos 

de pessoas. 

Segundo Teixeira-Filho e Rondini (2012, p.656) um fator bastante relevante é o alto 

índice de adolescentes LGBT’s que cometem suicídio. É valido ressaltar o preconceito sofrido 

pela classe por sua orientação sexual e identidade de gênero. Para Natarelli et al (2015) os 

adolescentes LGBT’s representam o grupo mais desprotegido, tanto por ser adolescente, 

quanto pela exclusão e violência sofrida por não pertencer ao padrão normalista fixado na 

sociedade. Os autores também ressaltam que a lgbt fobia está associada a um conjunto de 

sentimentos e emoções de rejeição aos grupos LGBT’s. A lgbt fobia está relacionada com o 

prejulgamento, a rejeição e a violência praticada contra as lésbicas, homossexuais, bissexuais, 

travestis e transexuais, e se manifesta através de agressões físicas, verbais, psicológicas e 

sexuais. Ainda, destaca que a violência psicológica é a que causa mais sofrimento e acarreta 

mais danos, sendo capaz de levar o indivíduo a desenvolver pensamentos suicidas e atentar 

contra a própria vida.  

3.A Psicologia e o seu papel social 
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Com um elevado número de tentativas de suicídios e os atos que foram consumados é 

viável voltar o olhar para esse tema que traz vários mitos e é um tabu no meio social. Minayo, 

Teixeira e Martins (2016) em seu estudo salientam a importância da afetividade no processo 

de recuperação após uma tentativa suicida sem alcance da efetivação do ato desejado. O papel 

da psicologia é voltar seu olhar ao outro de forma diferenciada, capaz de perceber um ser que 

precisa de cuidados, afetos, que em seu desespero de colocar um fim na sua dor, possa 

encontrar ajuda e apoio dos profissionais diante do vazio existencial que atravessa sua alma. É 

válido ressaltar que é papel do psicólogo olhar de forma diferenciada para o grupo de LGBT. 

É valido ressaltar que para Nunes et al (2016) é importante o acompanhamento dos 

sobreviventes, os mesmos precisam se sentirem acolhidos e também acompanhados 

psicologicamente para prevenir comportamentos suicidas futuros. Dessa forma a população 

LGBT quando acolhida de forma calorosa e sem julgamentos por sua orientação sexual, 

perceberá que não são excluídos totalmente, os mesmo precisa ser acolhidos e cuidados de 

forma igualitária, sem preconceito e julgamento. Se o comportamento suicida for percebido 

precocemente muitos serão resgatados do desejo de colocar um fim em sua dor, então cabe 

aos profissionais estarem capacitados para o suporte necessário das pessoas que apresentem 

ideações suicidas.  

Para Ozello Gutierrez (2014) os profissionais da saúde mental devem estar preparados 

para assistência eficaz do paciente suicida e seus parentes. É necessária a capacitação dessa 

classe para favorecer um tratamento que possa reavivar o brilho pela vida das pessoas que por 

várias situações perderam o prazer de viver. Botega (2014) salienta sobre a importância da 

descoberta precoce dos transtornos mentais e seu devido tratamento, assim como os 

profissionais treinados fará toda diferença na prevenção de suicídio. Corroborando com a 

idéia Vidal, Gontijo e Lima (2013) destaca a importância da qualificação dos profissionais 

envolvidos na assistência básica do paciente suicida, seja médica, psicológica e /ou social. 

Sendo assim, é fundamental o cuidado à saúde do indivíduo com pensamento suicida, através 

da prevenção até o tratamento. Os autores ainda ressaltam que a prevenção não é missão 

simples, e requer um trabalho em conjunto. 

Do ponto de vista de Toro et al (2013) a psicologia compreende o suicídio como uma 

dor psíquica, que está inserida no sofrimento humano, o suicídio foi introduzido na área da 

psicopatologia e demanda cuidado e tratamento. Sendo assim, é valido ressaltar atuação do 

profissional da saúde mental que deve ser pautada na escuta, oferecendo um ambiente 

acolhedor e sem julgamentos onde o indivíduo não precisa necessariamente desmentir sua 
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pulsão a tirar a própria vida, ele deve ser acolhido em seu desespero e acompanhado com o 

objetivo de superar o desejo de morte. A escuta é fundamental para auxiliar o indivíduo na 

superação da dor que está causando sofrimento, e assim desencadeando pensamentos e 

comportamentos suicidas. Os autores ressaltam que é da competência dos profissionais da 

psicologia um trabalho que não só envolvam os pacientes que tentam contra a própria a vida, 

mais sim, intervenções que possam abranger os funcionários que prestam assistência os 

pacientes suicidas e também prestar apoio os familiares que precisam de um suporte 

psicológico. 

 

4. Método 

 

O estudo realizado é resultado de uma pesquisa bibliográfica exploratório-descritiva 

da literatura, com abordagem qualitativa e quantitativa, que foi realizado no Scientific 

Eletronic Library Online (Scielo), BVS Psicologia Brasil e no Google acadêmico em quatro 

etapas, com o intuito de encontrar artigos, teses e monografia que foram publicados nacional e 

internacionais e que tratassem do tema de suicídio entre LGBT´S em seus títulos.  

Na primeira etapa foi realizada uma revisão de literatura para contextualização da 

problemática do suicídio. Selecionados todos os artigos publicados nacionalmente, sendo 

assim, foi feito uma tabela e inserido na mesma o título, nome dos autores, cidade, 

revista/periódico, ano de publicação, área de conhecimento e palavras-chave. Na segunda 

etapa foi feita uma nova pesquisa com o objetivo de encontrar o que se tinha de publicação 

dessa vez internacionalmente nas línguas inglesa e espanhola sobre o tema. Na terceira etapa 

foi feito uma verificação de quantos materiais foram encontrados, e um recorte cronológico 

dos anos em que as pesquisas encontradas foram publicadas. Na quarta etapa foi feito uma 

análise do que foi elaborado e colocado na tabela as mesmas informações das pesquisas 

nacionais, analisando todos os resumos dos estudos encontrados. 

Inicialmente a presente pesquisa teve como objetivo abordar comportamento suicida, 

mais ao longo da busca do material sobre o tema previsto, decidimos então incluir LGBT na 

pesquisa e assim complementar o material, já que notamos uma grande escassez sobre o tema. 

Dos materiais encontrados nacionalmente e internacionalmente entre as diversas áreas foram 

selecionados de 2012 até 2016, com o objetivo de verificar o que existe cientificamente sobre 

o tema, e o que foi publicado sobre o mesmo. Ressaltando que a respeito do tema suicídio 

entre os LGBT’s existe uma escassez de materiais. 
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Como critérios de inclusão foram: apenas artigos, teses, dissertações e monografias 

que contemplassem a temática em seus títulos; que encontrassem na íntegra disponível em 

suporte eletrônico, podendo ser em língua portuguesa, espanhola e inglesa; sendo publicados 

entre os anos 2012 e 2016, pois nas pesquisas dos anos anteriores não foi encontrado nada 

com o tema Suicidio entre LGBT. Como critérios de exclusão foram utilizados: artigos que 

não se encontrassem totalmente disponível online, artigos que foram publicados nos anos 

anteriores a 2012. 

 

A Tabela 1 lista os títulos dos artigos analisados, palavra-chave, ano de publicação, área, 

periódico e o método de estudo em que foram publicados. 

 

Tabela 1. Artigos analisados. 

 
Título do artigo Palavra Chave Ano Area Periódico Método de Estudo 

Ideações e tentativas 

de suicídio em 

adolescente com 

práticas sexuais e 

hetero homoeróticas. 

 

Homofobia; 

Suicidio;Homossex

ualidade; 

Adolescente 

 

2012 Psicologia Saúde Soc. São 

Paulo, v.21, n.3, 

p.651-667, 2012-

Scielo 

 

Estudo Transversal 

A longitudinal study 

of predictors of 

suicide attempts 

among lesbian, gay, 

bisexual, and 

transgender youth. 

 

Suicide LGBT 

adolescents 

homosexuality 

sexual orientation. 

 

2013 Psicologia Medline Quantitative and 

qualitative study 

Emotional Distress 

Among LGBT 

youth: The influence 

of perceived 

discrimination based 

on sexual 

orientation. 

 

Emotional distress, 

LGBT, self-harm, 

suicide, depression 

 

2013 Medicine PubMed Quantitative Study 

Etiologia social del 

riesgo de suicidio en 

adolescents y 

jóvenes lesbianas, 

gay, bisexuals: una 

revision. 

 

Riesgo suicida, 

Factoressociales, 

Jóvenes y 

adolescentes LGB. 

2013 Psicologia Universidade 

Cooperativa de 

Colombia 

Estudio con enfoque 

cualitativo 

Reshaping Time: 

Recommendations 

for Suicide 

Prevention in LBGT 

Populations. 

Reflections on 

"Suicide and Suicide 

Risk in Lesbian, 

Bioethics, childd 

sexuality, gende 

identity, LGBT 

education, LGBT,y

outh, psychiatry, su

icide, suicidepreve

ntion, suicide 

risk, the closet 

2013 Medicine Journal of 

Homosexuality 

Qualitative Study 

 
 

http://www.tandfonline.com/keyword/Bioethics
http://www.tandfonline.com/keyword/Childhood+Sexuality
http://www.tandfonline.com/keyword/Childhood+Sexuality
http://www.tandfonline.com/keyword/Gender+Identity
http://www.tandfonline.com/keyword/Gender+Identity
http://www.tandfonline.com/keyword/LGBT+Education
http://www.tandfonline.com/keyword/LGBT+Education
http://www.tandfonline.com/keyword/LGBT+Youth
http://www.tandfonline.com/keyword/LGBT+Youth
http://www.tandfonline.com/keyword/Psychiatry
http://www.tandfonline.com/keyword/Suicide
http://www.tandfonline.com/keyword/Suicide
http://www.tandfonline.com/keyword/Suicide+Prevention
http://www.tandfonline.com/keyword/Suicide+Prevention
http://www.tandfonline.com/keyword/Suicide+Risk
http://www.tandfonline.com/keyword/Suicide+Risk
http://www.tandfonline.com/keyword/The+Closet
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Gay, Bisexual, and 

Transgender 

Populations: Review 

and 

Recommendations" 

from Journal of 

Homosexuality. 

 

 

Suicide Protective 

Factors Among 

Trans Adults. 

Trans, 

Transgender, 

Transsexual, 

Suicide, 

Protectivefactors 

 

 

 

 

 

2013 Medicine PubMed Quantitative Study 

Interrelationships 

between LGBT-

based victimization, 

suicide, and 

substance use 

problems in a 

diverse sample of 

sexual and gender 

minorities. 

 

LGBT, 

victimization, 

suicide, substance 

use problems, 

sexual and gender 

minority stress 

 

2014 Psychology 

 

Medline Study with quantitative 

approach 

 

Suicídio ou 

Assassinato? Um 

outro crime por trás 

da prática 

homofóbica. 

 

Homofobia. 

Heteronormativade 

e sucidio.LGBT 

2014 Ciencias 

Juridicas 

Periódico do 

Núcleo de Estudo 

e Pesquisa sobre 

gênero e direito. 

Estudo Bibliografico 

Suicides among 

lesbian, gay, 

bisexual, and 

transgender 

populations in 

Australia: an 

analysis of the 

Queensland 

SuicideRegister. 
 

 Australia;LGBT, 

Queensland Suicide 

Register ;suicide 

 

2014 Psychiatry 

 

Medline Quantitative Study 

 

Collecting Sexual 

Orientation and 

Gender Identity Data 

in Suicide and Other 

Violent Deaths: A 

Step Towards 

Identifying and 

Addressing LGBT 

Mortality 

Disparities. 

Gender identity, 

health disparities, 

LGBT mortality, 

mortality 

disparities, 

postmortem data 

collection, sexual 

orientation, suicide, 

violent death 

2015 Medicine PubMed Quantitative and 

qualitative study 
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El riesgo suicida y 

los significados de 

las minorias 

sexuales: Um Nuevo 

reto para lasalud 

pública. 

 

 

Suicidio; violencia; 

discriminación; 

identidad de 

género;personas 

transgénero; 

homosexualidade 

2015 Medicina Universidad 

Nacional de 

Colombia 

 

Estudio con enfoque 

cualitativo 

 

Religious Conflict, 

Sexual Identity, and 

Suicidal Behaviors 

among LGBT Young 

Adults. 

 

LGBT; identity; 

religion; suicide; 

young adults 

 

2015 Medicine PubMed Qualitative study 

 

Effects of 

Victimization on 

suicidal Ideation and 

behaviors Among 

Sexual Minority and 

Heterosexual 

Adolescents. 

Child and 

adolescent 

development, 

LGBT youth, 

sexual orientation, 

suicide 

2016 Medicine PubMed Transverse survey of 

sample. 

 

Existências 

dessidentes e 

apagamentos : 

Fatores associados a 

ideação suicida.   

Saúde mental. 

Suicido. Ideação 

suicida.Pessoas 

Transgênero. 

2016 Enfermagem Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Norte 

 

Estudo com abordagem 

quantitativa 

O arco-iris de luto: 

homofobia 

internalizada e 

suicídio. 

Fenomenologia.Ge

stalt-terapia. 

Homofobia 

Internalizada. 

Suicídio 

2016 Psicologia Centro 

Universitário de 

Brasília 

 

Estudo Qualitativo 

 

Suicidio 

enpoblaciones 

lesbian, gay, 

bisexual y trans: 

revision sistematica 

de una decada de 

investigacion (2004-

2014) 

 

Identidad de 

género, Salud 

mental, Suicidio, 

LGBT. 

 

2016 Psicologia Revista Medica 

de Chile 

 

Revisión sistemática de 

la literatura 
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The impact of 

intimate partner 

relationships on 

suicidal thoughts and 

behaviours: A 

systematic review. 

 

Intimate partner 

relationsships, 

suicid, conflict, 

separation, 

systematic review, 

risk factors 

 

2016 Medicine Medline Systematic review 

 

Transgender Adults' 

Access to College 

Bathrooms and 

Housing and the 

Relationship to 

Suicidality 

Bathrooms, campus

housing, harassmen

t, higher 

education, minority 

stress 

model, suicidality t

ransgender 

2016 Medicine Journal of 

Homosexuality 

 

Descriptive study 

 

 

5 Discussão e Resultado 

Como resultado, foi obtido o total de 18 artigos que tratam do tema Suicídio entre 

LGBT’S, em áreas da saúde variadas, - Medicina, Enfermagem, Psiquiatria e Psicologia, e um 

dos artigos encontrado na área de Ciência Jurídica. 

Na tabela 1 fica visível que os anos que mais tiveram publicações sobre o assunto 

foram os de 2016, em que foram encontradas 06 publicações e 2013 sendo encontradas 05 

publicações. No ano de 2012 só foi possível encontrar 01 publicações, 2014 e 2015 foram 

encontradas 03 publicações por cada ano citado.  

Na pesquisa feita é possível notar que em nosso país, existe uma carência sobre esse 

tema, no qual na pesquisa só foram encontrados 04 artigos brasileiros sobre Suicídio entre 

LGBT’s. Ainda, vale ressaltar que há uma grande escassez de literatura sobre a prevenção do 

suicídio para sujeitos trans uma vez que entre as pesquisas nos sites de jornais e revistas 

indicam a notícia, mais escondem muitas informações, o que torna impossível publicar algo 

tirado dessas fontes. 

Como resultado da busca pelos artigos, foram 4 artigos brasileiros, dentre os 4, dois 

são monografia, 3 artigos em espanhol e 11 artigos em inglês. Ressaltando as diferenças dos 

artigos de modo bibliográfico, os artigos escritos em português fazem refletirmos acerca da 

relação entre homofobia e a prática de suicídio, também focando para o tipo de morte ou 

dano, incluindo fatores sociais e psicológicos.  Os artigos escritos em espanhol publicam 

sobre o comportamento suicida nas minorias sexuais como um problema de saúde pública, 

analisam a falta do apoio educacional, familiar, entre outros e dentre os fatores psicológicos o 

grande consumo de substâncias psicoativas, abuso de álcool, depressão, ansiedade, estresse. 

http://www.tandfonline.com/keyword/Bathrooms
http://www.tandfonline.com/keyword/Campus+Housing
http://www.tandfonline.com/keyword/Campus+Housing
http://www.tandfonline.com/keyword/Harassment
http://www.tandfonline.com/keyword/Harassment
http://www.tandfonline.com/keyword/Higher+Education
http://www.tandfonline.com/keyword/Higher+Education
http://www.tandfonline.com/keyword/Minority+Stress+Model
http://www.tandfonline.com/keyword/Minority+Stress+Model
http://www.tandfonline.com/keyword/Minority+Stress+Model
http://www.tandfonline.com/keyword/Suicidality
http://www.tandfonline.com/keyword/Transgender
http://www.tandfonline.com/keyword/Transgender
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Os artigos escritos em inglês mantiveram o objetivo também voltado para o uso abusivo de 

substâncias, fatores dentro de relacionamentos de parceiros íntimos que influenciam na 

ideação suicida e tentativas suicidas, até o fato, e ressaltam o sofrimento emocional por maus 

tratos ou discriminação por fazer parte de um grupo LGBT e focam a necessidade de 

programas de prevenção de suicídios para jovens LGBT’s. 

Através dos resultados averiguamos que dentro dos achados nacionais e 

internacionais, os mesmos motivos formam as conseqüências do indivíduo cometer o suicídio, 

também se evidenciou que os homossexuais têm mais chances de pensarem e tentarem 

suicídio, comparados aos heterossexuais. Vale ressaltar que as maiorias dos estudos mostram 

que ideias e tentativas de suicídio ao longo da vida geralmente vêm da quantidade do uso 

abusivo de substâncias, bem como experiências de sofrer ataques verbais e físicos. 

 

6 Conclusão 

O suicídio com o passar dos anos vem crescendo cada vez mais, a temática em questão 

é discutida por várias áreas de conhecimento, através do nosso estudo deduzimos que uma 

pessoa não acorda simplesmente com o desejo de tirar sua própria vida, mas existem alguns 

processos de desencadeamento da vontade de por um fim a sua dor. Indo desde os 

pensamentos suicidas até a concretização do suicídio, pois o invidíduo que comete suicídio 

não quer morrer, ele, na verdade,  encontra na morte a solução para sua dor existencial.  

Analisando o material coletado, ficou claro que não existe uma classe fixa de pessoas 

que atentam contra a sua vida, homens, mulheres, sejam eles adolescentes, jovens, adultos, 

idosos, não importa a classe social que esteja inserido. Em nossos achados, encontramos 

diversos fatores que contribuem no desencadeamento dos pensamentos suicidas, o 

desemprego, perdas significativas, depressão, bipolaridade, abuso de álcool, conflitos 

familiares, amargura, ansiedade, descobrimos também que a forma como a mídia divulga o 

suicídio contribui para os que têm ideação suicida se sintam apoiados e experimentem o ato. 

Como nossas pesquisas foram realizadas no território nacional e internacional 

constatamos que suicídio de LGBT’s no território brasileiro é ainda pouco explorado. Quais 

seriam os motivos para pouco material no nosso território? Seria preconceito por parte dos 

profissionais das diversas áreas de conhecimento? Os países internacionais têm diversas 

pesquisas sobre suicídio de LGBT, mostrando assim que são mais desenvolvido em pesquisas 

sobre esse tema que o Brasil! Através dos artigos encontrados percebemos que a classe em 

questão sofre preconceito por sua orientação sexual e identidade de gênero, sofrem violência 
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sexual, psicológica e física, e a falta de apoio da familiar, o preconceito sofrido pela 

sociedade, contribui de forma direta no desencadeamento de ideações suicidas. 

Portanto identificamos que a psicologia tem um papel fundamental para prevenção de 

suicídio na sociedade atual, representada pelo psicólogo que precisa e deve estar capacitado 

para um trabalho eficaz na luta de resgatar indivíduos que perderam o prazer de viver e que 

em seus pensamentos tirar sua própria vida será a única alternativa.   
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