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SUICÍDIO E LUTO: A VIVÊNCIA DOS FAMILIARES DE SUICIDAS 
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Alencar5 

 
  O suicídio, é considerado um ato intencional e voluntário de morte, levando a 

uma autodestruição da vida. Representa um grave problema de saúde pública, 

em virtude de grandes índices em todo mundo. O luto refere-se ao rompimento 

involuntário de vínculos familiares, acompanhado de sentimento de tristeza, 

perda de interesse nas atividades externas, introspecção social, desestruturação 

do contexto familiar. Objetivou-se Revisar a literatura acerca da vivência dos 

familiares de suicidas. Trata-se de estudo descritivo com abordagem qualitativa, 

do tipo Revisão Integrativa de Literatura. Foram pesquisadas publicações 

científicas acerca da temática nas bases de dados:  Medical Literature Analysis 

and Retrieval Sistem On-line MEDLINE/PUBMED, na Literatura Latino- 

Americana e do Caribe LILACS, Biblioteca de Saúde Virtual BVS e na Scientific 

Eletronic Library Online SCIELO, com os seguintes Descritores em Ciências da 

Saúde: luto, suicídio, relações familiares e  no Medical Subject Headings: 

mourning, Suicide, Family relations, . Utilizou-se textos completos on-line nas 

línguas portuguesa e inglesa, com ano de publicação de 2015 à 2019, 

relacionados a temática proposta. Ao critério de exclusão, optou-se por não 

utilizar textos incompletos e artigos que não estivessem disponíveis on-line-line 

e não relacionados a temática, título, resumo e na íntegra. No período de agosto 

a setembro de 2019. A amostra compôs-se por 10 artigos. O enfrentamento do 

luto por parte dos familiares, é um processo, difícil de ser enfrentado quando não 

se tem ajuda terapêutica, os familiares sentem-se vulneráveis com sentimentos 

negativos. Enfrenta anseios em lidar com a perda repentina e buscam respostas 

para o ocorrido, levando a resiliência do enlutado. A pósvenção, é uma 

intervenção que visa desenvolver atividades para amenizar a dor pela perda por 

suicídio, o impacto sofrido pelos familiares.  A vivência dos familiares enlutados 

por causas suicidas, corresponde ao desenvolvimento de problemas 

biopsicossocial, desencadeando diversos fatores estressores, que podem ser 

amenizados com estratégias terapêuticas. 
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