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JUSTIFICATIVA 
 
 

O suicídio tem sido, no decorrer dos tempos objeto de estudo de cientistas das mais deferentes 
áreas do conhecimento. Apesar do interesse que esta matéria tem despertado em estudiosos 
apenas no século passado surgiu a primeira importante contribuição para o estudo das 
influências sociais e culturais sobre o suicídio, obtida a partir do sociólogo Emile Durkheim. 
 
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul fez publicar importante artigo sobre o suicídio 
que em muito contribui para a sua compreensão e verificação da extensão de seus efeitos 
contundentes no cotidiano das atividades exercidas pela comunidade, dentre as quais as 
relacionadas ao tratamento de pacientes em local confinado: 
 
"Genericamente, o suicídio é a morte intencional auto-infligida, não é um ato aleatório ou sem 
finalidade, ao contrário, trata-se do escape de um problema que está causando, 
invariavelmente, intenso sofrimento, estando associado com necessidades frustradas ou não 
satisfeitas, sentimento de desesperança ou desamparo, conflitos ambivalentes entre a 
sobrevivência e um estresse insuportável, um estreitamento de opções percebidas e uma 
necessidade de fuga.” 
 
As estatísticas existentes sobre o suicídio não conseguem refletir fielmente sua ocorrência 
pois, não muito raramente, são considerados como acidentes normais. Entretanto, alguns 
estudos conseguem identificar elementos comuns à sua pratica e tentativa, situando, dentre 
eles, uma estreita relação entre a saúde e doença física com o ato do suicídio: "doenças 
orgânicas incapacitantes, dor crônica e lesões relacionam-se com um maior risco de suicídio. 
O coeficiente de suicídio em hospitais gerais é quatro vezes maior do que na população geral. 
(Almeida; Prata & Laranjeira, 1996). Atribui-se ao cômputo desta estatística ao fato de vir 
associada à doença outros efeitos reflexo, como a perturbação nos relacionamento, alterações 
na vida profissional etc., que colaboram sobremaneira para um resultado tão negativo. 
 
A proposta de Lei busca, se não interferir nos fatores que geram a predisposição ao suicídio, 
pois de amplitude e complexidade extremas, fazer adotar medida que impossibilite sua 
ocorrência em hospitais, tem do em vista a comprovada predisposição para o fato. 
 
A instalação de telas protetoras nas janelas das unidades de internação possibilitará o pronto-
socorro aos pacientes que, acometidos de súbita instabilidade emocional pretendam suicidar-se 
Por tratar-se de medida de inestimável significado para a comunidade que não restringe-se 
apenas à proteção do potencial suicida, mas também daqueles que por ele nutre extremo 
respeito, buscando preservar-lhe a vida num lastimável e imprevisível momento de desatino, 
conto com a aprovação dos nobre pares. 


