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Roosevelt, M.S. Cassoria (coordenador) Do Suicídio: Estudos Brasileiros
Papirus, 1991.

Campinas:

Este livro é uma coletânea de trabalhos de pesquisadores brasileiros que discutem o
fenômeno do suicídio, Partindo de referenciais variados como a Psicanálise, a Psiquiatria, a
Psicologia Social, a Educação, a reflexão Filosófica, etc. Investigações científicas mais
apresentadas numa linguagem acessível a profissionais de várias as áreas e também a
leigos que tentam desvendar facetas deste ato intrigante e misterioso.
Temas relacionados à incidência, fatores sucidógenos, motivações, medidas
profiláticas, infância e adolescência, vitimologia e educação, são apresentados por
diferentes profissionais da área de saúde mental, que os oferecem ao leitor com o intuito de
que as reflexões suscitadas lhe sejam proveitosas, tanto no nível pessoal quanto em sua
área de atuação.
Suic. 2
Sarrô, Blanca e Cruz, Cristina de La. Los Suicídios. Barcelona: Martinez Roca S. A.,
Biblioteca de Psicologia, Psiquiatria y Salud, 1991.
Este livro expõe fatores bio-psico-sociais que influenciam nos atos suicidas, assim
como a indubitável complexidade que reveste este aspecto da conduta humana. Esta obra
contém informações para tentar conhecer e compreender os motivos de um ato humano que
angustia e às vezes fascina, e que ainda é um tabu na nossa sociedade.
Nos suicídios não há características universais ou absolutas, porém há fatores de
risco que são mais habituais, o que facilita sua previsão. As estratégias terapêuticas
dependem em grande parte, da avaliação clínica da pessoa em crise suicida, mas também
das atitudes negadoras e ambivalentes do suicida, das possibilidades de seus familiares e
pessoas de convívio social de ajudar a achar outras saídas que não a morte.
Suic. 3
Leenaars, Antoon A.; Maltsberger, john T. e Neimeyer, Robert A. Tratment of Suicidal People
Washinton: Taylor & Francis,1994.
Este livro direciona o tratamento de pessoas suicidas de três maneiras: prevenção,
intervenção e intervenção posterior.
Este trabalho é apresentado em seis partes, que permitem os leitores participarem de
um exercício de aprendizado. O livro orienta sobre a avaliação de risco de suicídio e
intervenções possíveis num momento de crise, aborda questões psiquiátricas essenciais
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para o tratamento de pacientes com graves distúrbios e altos riscos de cometerem o
suicídio, busca explorar também questões clínicas e legais relacionadas ao tema, entre
outras coisas.
Suic. 4
Jamison, Kay Redfield. Night Falls Fasr: Understanding Suicide. Nova York: Knopf, 1999.
Neste livro a autora mostra todo o seu conhecimento, pesquisas e experiências
clínicas para falar sobre o suicídio. A partir da sua procura pela compreensão do suicídio,
ela mostra exemplos de métodos e lugares que as pessoas escolheram para se matarem,
como também o estudo de seus diários, desenhos e bilhetes de despedida.
Ela aborda também as mais recentes descobertas de hospitais e laboratórios de todo
o mundo. Os críticos fatores biológicos e psicológicos que ao interagirem causam o suicídio,
as novas estratégias usadas para combatê-lo e os poderosos, porém ainda pouco usados,
tratamentos disponíveis na medicina moderna.
Este livro ajuda a entender a mente suicida, e melhor reconhecer a pessoa que está
em risco, como também compreender a profunda e desestruturante sensação de perda dos
que ficaram para trás.
Suic. 5
Campos, Ítalo Francisco. (org). Vidas Interrompidas. Vitória: DIO, 2009.
Trata-se de uma coletânea de textos apresentados no 1º e 2º Fórum Estadual de
Prevenção do Suicídio. O livro pretende contribuir para que a reflexão acerca do suicídio
não fique restrita ao momento do evento e para que esta seja ampliada para outras pessoas
e espaços, propondo assim, novas possibilidades de leitura e interpretação para auxiliar as
pessoas a enfrentarem o trauma e conseqüências do suicídio.
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