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Introdução  
Nas últimas décadas as tendências suicidas têm 

apresentado índices mais elevados. O suicídio é 

considerado um fenômeno multidimensional, presente 

na sociedade e que acompanha a história da 

humanidade, no tempo e espaço. “[...] Chama-se 

suicídio todo caso de morte que resulta direta ou 

indiretamente de um ato, positivo ou negativo, 

realizado pela própria vítima e que ela sabia que 

produziria esse resultado”. (DURKHEIM, 2000, p.14) 

Inúmeros são os fatores de risco a desencadearem o 

desfecho do suicídio: saúde mental , saúde mental 

associada ao abuso de substâncias como drogas e/ 

ou álcool, história familiar de suicídio, perdas , eventos 

de muito estresse, acessibilidade a métodos letais 

como armas de fogo, exposição ao suicídio, 

problemas legais e conflito de identidade sexual; 

dentre outros. O suicídio constitui um sério problema 
de Saúde Pública, a nível internacional e nacional. 

Identificar e analisar, no contexto atual, como as 

intervenções para prevenção do comportamento 

suicida têm acontecido na Atenção Primária. 

Identificar na literatura os fatores de risco para o 

suicídio; 

 Analisar, por meio da literatura, medidas e trabalhos 

já desenvolvidos acerca do tema; 

 Apontar ações de prevenção ao suicídio para os 
trabalhadores da Atenção Primária. 

Objetivo (s) 

Há  necessidade de tratamentos e prevenção de 

suicídio. Existe uma  relação direta entre redução de 

morbidades psiquiátricas e risco de suicídio.  É 

incipiente o conhecimento sobre o valor preventivo 

nas diversas intervenções existentes. Apenas um 

número  insignificante  de  pacientes com risco de 

suicídio recebe tratamento adequado. Segundo a 

OMS o suicídio ocupa o segundo lugar entre as 

mortes mais violentas do mundo e se torna um 

problema de saúde pública.  As equipes de saúde 

sentem-se despreparadas para intervir em relação ao 

comportamento suicida. 

Há necessidade de se detectar os fatores de risco de  

suicídio, a fim de se fazer prevenções. O programa de 

saúde existente, no Brasil, direcionado aos suicidas 

em potencial, não é específico e nem eficiente. 

Acredita-se que através de um trabalho, dos 

profissionais da Saúde da Atenção Primária, com mais 

conhecimentos acerca do suicídio e seus fatores de 

risco seja possível detectar suicidas em potencial e 

fazer o encaminhamento dos mesmos ao tratamento  

antes que ocorra tentativa ou consumação do 
autoextermínio.  

Considerações finais 
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Metodologia 
Este estudo constitui-se de uma pesquisa bibliográfica 

em bases de dados, sites de busca na web, bancos de 
teses e dissertações a acerca do suicídio. 
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