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Resumo:  

INTRODUCAO:  Ideação suicida, tentativa de suicídio e automutilação são 

situações que ocorrem com indivíduos em fase anterior ao suicídio e representam 

sinais importantes para detectar e interceptar a ação deste. As ideações suicidas 

referem-se a pensamentos ou planejamentos detalhados sobre o suicídio, não 

incluindo sua ação final. A tentativa de suicídio diz respeito a condutas 

relacionadas a comportamentos autolesivos com intenção de morte, que consiste 

em danos provocados intencionalmente, podendo ser planejada minuciosamente 

e ou de forma impulsiva. Já a automutilação consiste em comportamento que 

envolve a violência auto infligida, ou seja, uma agressão totalmente intencional 

ao próprio corpo, sem existir intenção consciente de suicídio. De acordo com a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), as taxas de morte entre jovens têm 

aumentado a tal ponto que, atualmente, a juventude é o grupo de maior risco. O 

suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no 

mundo. (CRP, 2020). Nesse sentido, um grupo terapêutico fechado, foi 

desenvolvido em decorrência da preocupação de psicólogas do Centro de Atenção 

Psicossocial Infanto Juvenil Osvaldo Brasileiro Franco, na cidade de Feira de 

Santana, no Estado da Bahia, ao perceber a necessidade de assistência psicológica 

devido ao alto número de indivíduos de 11 a 18 anos de idade que comparecem a 

essa instituição em busca de tratamento psicológico e psiquiátrico com queixas de 
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ideação suicida, automutilação e tentativa de suicídio. A partir desta problemática, 

ocorreu a  motivação de investigar a falta de perspectiva encontrada pela 

juventude numa cosmovisão contemporânea, onde a ideação suicida e 

automutilação tem sido o único caminho.  OBJETIVO:  O presente estudo teve 

como objetivo: relatar a experiência da realização de grupos terapêuticos com 

adolescentes em ideação suicida, tentativa de suicídio e automutilação, 

DESENVOLVIMENTO: Neste grupo trabalhamos com a “estrutura mista”, que 

tem a perspectiva de levarmos em todos os encontros, temáticas pertinente a 

demanda dos participantes. Em seguida, deixamos o tempo para que eles 

expressassem suas opiniões, sentimentos e emoções quanto ao tema trabalhado. 

Foram colhidas informações das necessidades individuais e sociais para serem 

tratadas nos próximos encontros. Tais temáticas seguem uma sequência e os 

participantes foram orientados da necessidade de estarem presentes em todos os 

encontros. Durante a implementação do grupo e aprofundamento nos encontros, 

identificamos que independente do tema levantado, que fora necessário fomentar 

nos participantes a fala, para que os participantes, passassem a perceber que não 

estão sozinhos em seus questionamentos e sofrimentos vividos com vergonha e 

culpa, como se ninguém mais estivesse sentindo o que eles sentem. 

CONCLUSÃO: O desfecho dos encontros, neste grupo, nos mostrou a 

importância de considerarmos o caráter individual, emocional e experiências 

vividas por cada paciente, compreendendo através de seu discurso, que não existe 

uma “receita” que atenda a necessidade de todos. A experiência reproduziu a 

eficácia da aplicabilidade do grupo terapêutico fechado, para nortear o tratamento 

de pacientes com ideação suicida, tentativa de suicídio e automutilação, o que 

colaborou significativamente com as chances de recuperação e auxiliou na  

melhora do prognóstico do paciente.  
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