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Resumo
Este artigo se desenvolve norteado pelo seguinte questionamento: quando, e de 
que forma a mistanásia e o autoextermínio podem ser avaliados como um proble-
ma social no Brasil? Para tanto, procurou-se elucidar o conceito de mistanásia, en-
tender o ato de suicidar-se, relacionar um e outro conceito, bem como as causas 
provocadoras de tais fenômenos. Metodologicamente, trata se de uma pesquisa 
bibliográfica, que tem o objetivo de explicar o tema, através de leituras pertinen-
tes, em especial as de Cabral (2019; 2020; 2022) e Durkheim (2004; 2007).     
Palavras-chave: Mistanásia. Suicídio. Causas sociais.

Abstract
This article is developed guided by the following question: when, and in what way, 
can mysthanasia and self-extermination be evaluated as a social problem in the 
country? In order to do so, we sought to elucidate the concept of mysthanasia, un-
derstand the act of committing suicide, relate one to the other as well as the causes 
of such phenomena. Methodologically, this is a bibliographic research, which aims 
to explain the topic, through pertinent readings, especially those of Cabral (2019; 
2020; 2022) and Durkheim (2004; 2007). 
Keywords: Mythanasia. Suicide. Social causes
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Esta pesquisa tem como objetivo refletir sobre a mistanásia e 
sua relação com o suicídio/autoextermínio, em um cenário de desi-
gualdade social e econômica do País. Para tanto, procura expor os 
problemas graves enfrentados pela população brasileira quando lhes 
são negados direitos fundamentais como alimentação, saúde, mora-
dia, segurança e outros. 

Como o Estado não consegue cumprir o seu papel de um ges-
tor competente, o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos são 
gritantes. Uma das graves consequências do abandono social por parte 
do Estado é o surgimento do fenômeno da mistanásia (morte cruel, 
precoce e evitável), que ocorre devido à desassistência na área da saú-
de, à falta de saneamento básico e outros tantos problemas que vêm 
aumentando os casos de depressão (hoje considerado o mal do século) 
e, muitas vezes, culminando com o suicídio ou autoextermínio. 

 Mistanásia e suicídio não são recorrentes apenas no Brasil mas 
também no exterior provocando impactos na sociedade, uma vez 
que conflitam com os direitos e a dignidade da pessoa humana. A 
propósito, a mistanásia se caracteriza por mortes decorrentes de uma 
situação de miserabilidade social. E essa realidade atinge milhares de 
pessoas de diferentes fases da vida e diversas localidades. São mortes 
que poderiam ser evitadas desde que essas pessoas fossem assistidas 
dignamente pela máquina estatal, pois teriam os seus sofrimentos 

On appelle suicide tout cas de mort qui résulte directement ou indirec-
tement d’um acte positif ou négatif, accompli par la victime elle-même et 
qu’elle savait devoir produire ce résultat. 

[ Durkheim ]
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 ]  evitados ou ao menos amenizados. Isso se dá porque há casos daque-
les que morrem antes de serem atendidos, morrem por abandono por 
parte do Estado, que não consegue cumprir com os seus objetivos. 

É, pois, deveras relevante discutir essas questões tão graves e, 
paradoxalmente, tão banalizadas no Brasil, bem como trazer à baila 
a contextualização da mistanásia, desvendar as principais causas e 
as consequentes práticas de suicídio ou autoextermínio. A justifica-
tiva para se debater a mistanásia é a violação dos direitos da pessoa 
humana decorrente de uma situação de miserabilidade social – uma 
realidade que atinge milhares de pessoas que morrem na expecta-
tiva de serem assistidas corretamente pelo Estado, mas que vêm a 
falecer precocemente e com sofrimentos evitáveis. Assim este estudo 
contribui não somente para o conhecimento da realidade da mista-
násia, mas, ao problematizar sobre essas questões e seus impactos na 
sociedade, auxilia sobremodo a formulação e a implementação de 
políticas públicas pelo Poder Executivo que visem à diminuição da 
ocorrência de mistanásia no Brasil. 

A metodologia é uma revisão de literatura ancorada mais espe-
cificamente em autores como Cabral (2019;2020; 2022) e Durkheim 
(2004; 2007). Por meio dessas e de outras leituras nessa vertente sur-
giu a questão norteadora da pesquisa: quando, e de que forma a mis-
tanásia e o autoextermínio podem ser avaliados como um problema 
social no Brasil? A busca de respostas a esse questionamento conduz 
a pesquisa a discorrer, a partir da realidade da população brasileira, 
sobre o conceito de mistanásia, suas causas, seus impactos na socie-
dade e a urgência de políticas públicas que visem a diminuir a ocor-
rência de mortes cruéis no Brasil. 

MISTANASIA NO BRASIL

Sendo o Brasil um país de dimensões continentais e com um 
contingente populacional muito grande, proporcionalmente se ve-
rifica uma grande desigualdade social e econômica, que retrata os 
problemas graves enfrentados por uma grande parte da população 
brasileira, em que lhes são negados direitos fundamentais e o míni-
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mo de dignidade da pessoa humana. Dignidade esta que tem a fina-
lidade de garantir que cada indivíduo, independente de etnia, raça 
ou cor tenha seus direitos respeitados, direitos como alimentação, 
saúde, moradia, segurança e outros. 

Antes de aborda a mistanásia no Brasil, esta seção procura con-
ceituar esse termo e contextualizá-lo no tempo. 

Impende apresentar conceito e contextualização da mistanásia 
no Brasil. Segundo Cabral (2019, p. 67), o termo mistanásia foi cria-
do em 1989 pelo teólogo bioeticista brasileiro Márcio Fabri dos An-
jos, como um neologismo para substituir o antigo termo eutanásia 
social considerado incoerente, tendo em vista que eutanásia significa 
morte tranquila e planejada para poupar o indivíduo do sofrimen-
to causado por alguma enfermidade incurável. Etimologicamente, a 
palavra mistanásia vem do grego: “mys = infeliz; thanathos = morte” 
(PESSINI, 2015), portanto, ao pé da letra, é a corporificação de uma 
morte infeliz porque prematura, precedida da morte social, pois seria 
evitável socialmente; é morte miserável de uma população margi-
nalizada em termos de sua invisibilidade diante da saúde pública; 
é morte indigna. A mistanásia é entendida por Cabral (2020, p. 27) 
como “a morte prematura, evitável, lenta e indigna de pessoas social-
mente excluídas em consequência da banalização da vida humana”, 
morte esta decorrente de “causas diversas que vão desde o abandono 
social e doenças a outros riscos naturais ou provocados a que estão 
expostas as pessoas vulneradas” (Ibidem). 

Sendo, portanto, uma das condições de cessamento de vida 
mais graves e cruéis, consubstanciada por uma dor moral, a mistaná-
sia é digna de uma atenção mais focalizada, uma vez que sua recor-
rência é consequência da desproteção de muitos cidadãos carentes 
do sistema público de saúde, que, em sua essência, é infame, pois 
muitos morrem de uma morte antecipada, de uma morte negligen-
ciada por falta de atendimento médico e/ou hospitalar, de uma morte 
banalizada socialmente devido a ocorrências constantes de um sem 
número de pessoas inexpressivas socialmente que morrem todos os 
dias, nas ruas, nas filas dos hospitais, em leitos de enfermaria, ou 
mesmo sozinhas em casa.  
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 ]  A Constituição Federal, em seu art. 5º, caput, traz a inviolabi-
lidade da vida como um dos direitos fundamentais do ser humano, 
garantindo a todos a igualdade perante a lei, sem qualquer distinção: 
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à seguran-
ça e à propriedade [...]”. Assim, conscientes de que a vida é o maior 
bem que o ser humano pode ter, razão pela qual a Constituição Fede-
ral ressalta sua inviolabilidade, o nosso ordenamento jurídico fixou 
diversas formas de proteção e garantia à vida desde o momento de 
sua concepção, como observamos no âmbito penal com a proibição 
do aborto, ou mesmo no âmbito civil, garantindo-se ao nascituro os 
alimentos gravídicos. (LAVOR, 2018).

Mesmo com a fixação de diversas formas de proteção e garan-
tia à vida por parte do nosso ordenamento jurídico, Cabral (2020) 
nos exemplifica hipóteses de ocorrências do fenômeno Mistanásia, 
tais como: doente que não consegue status de “paciente”; doente 
que, embora tenha acesso à saúde pública, vem a óbito em razão de 
inexistência de leitos, deficiências de aparelhamento e suporte vital 
ou erro médico; doente em decorrência de causas ligadas à higiene 
e ausência/deficiência de saneamento básico; doente vitimado pela 
morte social, isto é, renegado pela própria família, que não cuida 
de seus idosos ou enfermos, abandonando-os no leito, em mani-
cômios como o que ocorrera no Hospital Psiquiátrico Colônia de 
Barbacena no início do século XX e retratado no livro Holocausto 
brasileiro, de Daniela Arbex, publicado recentemente. Apenas 30% 
tinham diagnóstico de doença mental; os demais dos internados 
estavam ali por perturbarem a ordem social e “moral” de uma elite; 
eram os alcóolatras, as prostitutas, os homossexuais, os rebeldes 
que contestavam a sociedade. 

Retomando as reflexões de Cabral (2022), a mistanásia não é 
uma fase transitória como, por exemplo, a pandemia da Covid-19, 
que, embora tenha escancarado “a falta de infraestrutura e a precari-
zação da saúde pública no Brasil” ocasionando muita morte prema-
tura, é uma realidade transitória: “vai passar”. Já a mistanásia não é 
apenas uma crise social, mas sim “uma situação de carência integral 
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(em todos os aspectos biopsicossociais) de grande parcela da popu-
lação brasileira à margem da sociedade, sem os mínimos direitos, 
denominados básicos — fato que lhes ameaça a própria existência”. 
Continuando, explica a autora que a mistanásia

[...] é uma situação de crescente decadência, caracterizada pela ocorrência 
de mortes violentas em situações degradantes, de pessoas que vivem à mar-
gem do atendimento público de saúde, da população que habita em locais 
que oferecem risco à vida e à segurança. Então, diferentemente de crise, é 
uma realidade do cotidiano que somente será vencida por meio da adoção 
de sérias políticas públicas de atendimento à população que depende com 
exclusividade do Sistema Único de Saúde (SUS) (Ibidem). 

As principais causas da mistanásia no Brasil são de origem 
social, em rzão da pobreza e da miséria da população carente. Há 
uma série de fatores correlacionados em vários contextos entrela-
çados na nossa sociedade (economia, cultura, política, sociedade e 
história, dentre outros) que refletem nas várias formas de violência 
que assolam a nossa população. Nesse sentido, a desigualdade social 
expõe declaradamente a não observância dos direitos garantidos for-
malmente pela Constituição Federal (BRASIL, [1988] 2016), como 
o acesso à educação, à saúde e à segurança – direitos esses negados  
a uma grande parte da população pelo Estado quando não assiste 
a contento pessoas de uma classe socioeconômica mais fragilizada, 
resultando num um flagelo social a esses milhões de brasileiros. 

Uma população sem acesso a um meio básico de subsistência 
(como educação, trabalho, moradia, alimentação) é uma população 
sem lugar na sociedade, invisível aos olhos do Poder Público, que, 
em vez de atuar para dirimir problemas da sociedade, fecha os olhos 
enquanto vão se agigantando as questões de infraestrutura para as 
comunidades que não param de crescer desordenadamente possibi-
litando, muitas vezes, que o tráfico assuma o papel do Estado, su-
prindo grande parte das necessidades da comunidade. Ocorre que 
a economia resultante do tráfico de drogas  alimenta “o tráfico de 
armas e de pessoas, furtos e roubos de veículos, dentre outros mer-
cados ilegais” (FADISMA, 2022). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142007000300010&script=sci_abstract&tlng=pt
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142007000300010&script=sci_abstract&tlng=pt
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 ]  Vê-se que o surgimento da violência se torna, em tese, inevitá-
vel, na medida em que faculta colisões entre forças policiais e facções 
criminais, causando a morte de muitos inocentes (em geral, pobres, 
negros, jovens) e de policiais. Esse problema veio se agravando com a 
globalização, que impele fluxos de diversas naturezas (comercial, cul-
tural, econômico, de conhecimento, de pessoas, dentre outros) e que 
predispôs a instauração das denominadas “organizações criminosas 
‘transnacionais’. Diferentemente da violência urbana tradicional, o 
crime organizado internacional, além dos danos financeiros e huma-
nos que gera, ameaça a soberania dos Estados, desafiando o Estado 
de Direito” (Ibidem).

Conforme Cabral (2020), são diversas as causas de morte mis-
tanásica no Brasil: geográficas, sociais, ambientais, políticas e sanitá-
rias – envolvidas em diversas circunstâncias. Para resumi-las, a auto-
ra as representa num quadro (Cf. Quadro 1).

Quadro 1 – Causas e circunstâncias de mortes mistanásicas

CAUSAS CIRCUNSTÂNCIAS

Geográficas Distância dos grandes centros, comunidades localizadas em lugares de 
difícil acesso do ponto de vista físico-geográfico, limitações por aci-
dentes geográficos, más condições de estradas, carência de transporte, 
inacessibilidade aos postos de atendimento.

Sociais Banalização da vida, desde o abandono pela própria família à exclusão 
social, tráfico de drogas, conflitos, sequestro, acidentes de trânsito, de-
pendência química, violência, estupro, feminicídio, más condições de 
habitação, risco provocado por outrem.

Ambientais Riscos naturais, decorrentes de fenômenos da natureza, catástrofes cli-
máticas, enchentes, trombas d’água, secas, cheias periódicas de certas 
localidades, dentre outras de mesma espécie.

Políticas e 
sanitárias

Precarização de infraestrutura da saúde pública, questões referentes à 
deficiência de saneamento básico (tratamento de água e esgoto), aten-
dimento de saúde precarizado e ineficiente, falta de controle de doen-
ças e seus vetores, dentre outras hipóteses que demandam eficazes po-
líticas públicas.

Fonte: Cabral (2020, p. 30-31).

São muitas as dificuldades pelas quais passa a população vulne-
rada brasileira, como falta de acesso a serviços de saúde que lhe impe-
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de usufruir a qualidade de vida como preservação do caráter inviolável 
de viver com saúde e dignidade. E assim vem a morte prematura, e por 
isso mesmo miserável e com chances de reversibilidade do fim derra-
deiro, mas que ocorre por ação (maus tratos, violência, erro/impru-
dência/imperícia médico/a...) ou omissão humana e/ou estatal (aban-
dono, negligência, entraves burocráticos desnecessários).

Seja por ação, seja por omissão humana, a mistanásia nessas 
condições deflagra a crueza mais intensa dentre suas causas, posto 
que aí se estampa visivelmente a materialidade do caráter pusilânime 
da pessoa humana ausente de valores acerca da vida do próximo. 

Com o abandono social, a autoestima do vulnerado tende a 
abaixar e com isso vem o suicídio ou o autoextermínio.

SUICÍDIO: UMA VISÃO DUKHEIMIANA

Originário do latim, o termo suicídio (sui = si mesmo; caederes 
= ação de matar) surgiu pela primeira vez na obra Religio Médici, de 
1642, do inglês Sir Thomas Browne. Chegou à França em 1737 pelo 
parisiense René Louiche Desfontaines, significando “o assassinato ou 
a morte de si mesmo” (LOUZÃ NETO; ELKIS, 2007, p. 475). Entre-
tanto, o ato de se matar (o suicídio) sempre existiu na humanidade 
e sempre houve discussões em torno do fenômeno, nos diversos do-
mínios do conhecimento. Nos últimos séculos tem sido considerado 
como problema preocupante de saúde pública, causando uma sensa-
ção de incerteza, de um provir sem perspectivas. 

O suicídio é um fenômeno que sempre existiu no curso da hu-
manidade e sobre ele nunca faltaram discussões. Nas últimas décadas 
tem sido considerado um problema mais crítico de saúde pública. Émile 
Durkheim, já no século XIX, lançara suas teorias por meio das quais 
explica o suicídio como um fato social, devendo, por isso, ser estudado 
como realidade exterior ao indivíduo numa sociedade em que, forçosa-
mente, se é submetido a padrões convencionais, sociais e culturais.

Nesta seção, procura-se elucidar o conceito de suicídio bem 
como explicar o que é o ato de suicidar. 
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 ]  Atos morais como o suicídio, pela ótica dukheimiana, depen-
dem de forças exteriores aos suicidas e se reproduzem com uma uni-
formidade; são, pois, energias como as físico-químicas a determina-
rem o indivíduo a agir de fora e a sofrer essa ação, são, pois, objetivos.

Entretanto, embora o suicídio seja, por natureza, um ato indi-
vidual, o conjunto desses atos numa sociedade interessa à sociolo-
gia e à reflexão que ora se faz. Esse conjunto não se forma de somas 
de suicídios individuais, mas, como explica Durkheim (2004, p. 18), 
“constitui por si mesmo um fato que é novo e sui generis, com unida-
de e individualidade e, pois, com sua natureza própria, e que, além 
disso, essa natureza é eminentemente social”. Para ele, na história de 
toda sociedade há um conjunto de pessoas propensas ao suicídio. 
Tal propensão, além de ser estudada em seus fenômenos orgânico-
-psíquicos e no meio físico em que essas pessoas se situam, precisam 
ser tratadas no bojo das causas sociais, as quais são geradoras dos 
fenômenos coletivos.

Durkheim faz uma divisão entre suicídio e tentativa de suicídio. 
Enquanto a primeira resulta em morte “direta ou indiretamente de 
um ato positivo ou negativo, praticado pela própria vítima, sabedora 
de que devia produzir esse resultado” (DURKHEIM, 2004, p. 16), 
na segunda, o ato é “interrompido antes de resultar em morte” (Ibi-
dem). Para o autor, o suicida, agente da ação individual, age de modo 
intencional e consciente, porém é impulsionado por fatores sociais. 
O autor considera esse ato como fator patológico caso seja exercido 
num contexto de anomia social (desordem social com chances de 
desencadear um fato social patológico). Aliás, se a anomia persiste 
pode acarretar um quadro patológico na sociedade observável pela 
instalação de violência, criminalidade e suicídio anômico.

A sociedade atual tem vivenciado ininterruptos períodos de 
crises sociais. Primeiro com a pandemia desencadeada pelo Co-
ronavírus, e antes que se estabelecesse o equilíbrio é deflagrada a 
guerra entre Rússia e Ucrânia. Instaura-se uma situação de horror, 
permeada de desemprego, de prenúncio de escassez de energia, gás, 
alimentos, fome... abruptas transformações sociais, um caos propício 
ao suicídio anômico, decorrente de um fato social, o qual, segundo 
Durkheim (2007, p. 13), é
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[...] toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indi-
víduo uma coerção exterior; ou, ainda, toda maneira de fazer que é geral na 
extensão de uma sociedade dada e, ao mesmo tempo, possui uma existência 
própria, independente de suas manifestações individuais.

Segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde 
(OPAS, 2022), o suicídio é causa de morte de aproximadamente 800 
mil pessoas, isso sem contar as tantas outras que tentam tirar a vida 
sem chegar a concluir esse ato. Cada suicídio é uma tragédia que afe-
ta famílias, comunidades e países inteiros e tem efeitos duradouros 
sobre as pessoas deixadas para trás. Durante todo o curso de vida ele 
ocupa o segundo lugar entre causas de morte de jovens na faixa de 15 
a 29 anos. O suicídio é um fenômeno presente em todas as regiões do 
mundo, inclusive em países de alta renda, mas 79% deles incidem em 
países de baixa e média renda. Em nível global, os suicidas se valem 
de vários métodos, principalmente de armas de fogo, enforcamento, 
ingestão de pesticidas.

Essas ocorrências são preocupantes. Entendendo o suicídio 
como problema social, Durkheim (2004) explica que quanto maior a 
interação social entre as pessoas, menor a taxa de suicídios; portanto, 
na coesão social está o fundamento para mitigar essa questão. Em 
circunstâncias de pandemia, como a atualmente instaurada, deman-
dando distanciamento social, houve comprometimento da coesão 
social e as taxas de suicídio, com efeito, se destacam. O autor consi-
dera esse ato como fator patológico caso seja exercido num contexto 
de anomia social (desordem social com chances de desencadear um 
fato social patológico). Aliás, se a anomia persiste pode acarretar um 
quadro patológico na sociedade observável pela instalação de violên-
cia, criminalidade e suicídio anômico1.

Em resumo, leciona Durkheim (2004, p. 510), suicídio origi-
nário de fato social se ajusta como objeto da sociologia e proclama 
uma urgente reforma social e institucional sem se desvencilhar dos 
1 Mas, além do suicídio anômico (fenômeno social), Durkheim compreende outros dois 
tipos de o suicídio: o suicídio egoísta (por certos motivos, o indivíduo não suporta mais 
viver, não vê sentido na vida – uma forte afirmação do ego individual sobre o social) e o 
suicídio altruísta (o indivíduo suicida-se em obediência e força coercitiva do coletivo, p.ex.: 
os kamikazes japoneses – uma insignificância de ego individual).
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 ]  “[...] laços que ligam cada parte da sociedade ao Estado, criar poderes 
morais que tenham sobre a multidão de indivíduos uma ação que o 
Estado não pode ter”.

AUTOEXTERMINIO NO BRASIL E SUA RELAÇÃO
COM A MISTANÁSIA

O suicídio (ou autoextermínio) vem crescendo gradativamen-
te no Brasil, tornando-se, portanto, um problema de saúde pública, 
atinge, em qualquer fase da vida, desde o cidadão comum a figu-
ras famosas como as do meio artístico, por exemplo; configura-se 
em muitos casos como uma morte social. Aliás, a morte antecipada 
como o suicídio, resultante de sofrimento, é uma morte mistanásica. 
E ela pode se dar quando o indivíduo se vê desprestigiado, esquecido, 
em situação extrema de abandono ou quando se sente um estorvo 
para os familiares. 

E no indivíduo vai morrendo aos poucos o seu vigor moral. 
Por que viver? Para quê? A falta de perspectivas se estampa forte em 
seu íntimo e ele morre antes mesmo de sua morte física – morte mi-
serável. Ele morre precocemente, menosprezado “como um rato”, no 
dizer de Cabette (2013, p. 31), na marginalidade, no descarte de coi-
sas imprestáveis e na invisibilidade social – morte social; entrega-se à 
morte como libertação do intenso martírio – morte crua.

Suicídio é morte de indivíduos vulnerados expostos a fatores 
de risco: doentes desesperançados de cura, crianças/adolescentes/jo-
vens/adultos/idosos deficientes, discriminados, desprotegidos, infe-
riorizados, explorados, torturados, extremamente pobres, expostos a 
ambientes de violência propensos ao afloramento de ideias autodes-
trutivas. A vulnerabilidade pode impelir o autoextermínio quando os 
direitos humanos são negligenciados. Em contrapartida, o suicídio 
pode ser evitado quando há apoio/acolhimento dos mais próximos 
(rede familiar, amigos), inserção em grupos religiosos e culturais, en-
caminhamento para tratamento de saúde mental, dentre outros; não 
se trata, portanto, de morte natural, mas de morte que poderia ser 
evitada, morte infeliz dos sem-valor, mistanásica. 
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Explica Cabral (2020, p. 19): “Anunciar a existência de Mista-
násia no Brasil não enseja dificuldade, pois os fatos falam por si: as 
“mortes miseráveis”, indignas e precoces, de pessoas cujas vidas não 
são valorizadas, ocorrem de forma recorrente”. Nesse sentido a auto-
ra põe em relevo as mortes cotidianas ocorridas no Brasil em meio a 
tanta violência e falta de perspectivas em vez de ressaltar as mortes 
decorrentes da pandemia, justificando que estas, apesar de impactan-
tes, têm prazo delimitado (vai passar), já as outras são banalizadas, 
não mais incomodam a sociedade – morte indigna. 

O crescente número de suicídios mundo e no Brasil, onde a 
cada 45 minutos acontece uma morte por suicídio (AGÊNCIA CÂ-
MARA DE NOTÍCIAS, 2021), já não afeta a sociedade, banalizou-se 
– são mortes mistanásicas e, como tais, reflete Cabral (2020, p. 67):

[...] reclamam por medidas responsáveis em relação à diminuição dos ris-
cos. E essa perspectiva impõe tomada de decisões capazes de minorar as 
mortes mistanásicas (previsíveis, lentas e sutis) por meio de mecanismos e 
estratégias que diminuam a fome, a miséria; que aparelhem de forma ade-
quada os hospitais públicos; que criem e desenvolvam políticas públicas de 
atendimento à população vulnerável; que promovam atividades de cons-
cientização da sociedade (em todos os seus segmentos), das universidades e 
das autoridades sanitárias competentes.

Enfim, o autoextermínio relacionado à mistanásia carece de 
um movimento social efetivo que envolva a participação de vários 
segmentos sociais, especialmente os relativos à saúde, educação, fa-
mília em prol de renovações e melhoria da qualidade de vida da so-
ciedade – vida digna.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Suicídio ou autoextermínio se constitui em morte de pessoas 
vulneradas expostas a diferentes espécies de risco: enfermos sem es-
perança, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e deficientes 
discriminados, desprotegidos, deixados à própria sorte, explorados, 
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 ]  torturados, miseravelmente pobres, expostos a cenários de violência 
e, por isso mesmo sem condições de se defender por si mesmos, fatos 
que as fazem agasalhar em seu peito  as ideações suicidas, que ga-
nham força a cada dia, com recorrentes ideias autodestrutivas.

Percebeu-se pelo que fora discutido que o suicídio não se re-
sume a um ato individual, mas sim de um fenômeno social e, como 
tal, precisa ser combatido com políticas públicas educacionais deli-
beradamente promotoras do viver e morrer com dignidade, de uma 
morte ortotanásica (isto é, no tempo certo).
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