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RESUMO 
 

 

A Estratégia Saúde da Família Dr. José Morais é a unidade da zona urbana do 

município de São José da Varginha, Minas Gerais e atende a uma população de 

3000 pacientes, aproximadamente, divididos em sete microáreas. Assim este 

trabalho teve o objetivo de Elaborar um projeto de intervenção para reduzir o número 

de casos tentativas de autoextermínio na unidade Dr. José Moais, no município de 

São José da Varginha, Minas Gerais.Para a elaboração deste projeto de intervenção 

foi utilizado o método do Planejamento Estratégico Situacional que permitiu 

determinar o problema principal que afeta a comunidade atendida: o alto índice de 

tentativas de autoxtermínio. Os casos de suicídio e tentativa de suicídio têm 

aumentado ao longo das décadas. A autoagressão está inserida nos contextos de 

violência e torna-se tema de discussões sobre saúde pública. Com esse projeto 

pretende-se reduzir o números de casos tentativas de autoextermínio na unidade, a 

partir de uma abordagem multidisciplinar, definindo os nós criticos, estrutura do 

serviço de saúde; baixa adesão a medidas não farmacológicas; controle de 

medicamentos; inventário de substâncias antidepressivas disponíveis na farmácia 

básica. Assim, foi proposto aumentar a frequência do acompanhamento psiquiátrico, 

aumentar a adesão às terapias não farmacológicas, reduzir o acúmulo de 

medicações nas casas dos pacientes e aumentar na variedade de substâncias 

psicotrópicas disponíveis na farmácia básica para possibilitar um tratamento mais 

efetivo. Espera-se com este plano de intervenção melhorar a qualidade de vida da 

população assistida pela Equipe de Saúde da Família Dr. José Moraes. 

 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Tentativa 
de Suicídio. Suicídio. Saúde Mental.  
 



 

  

ABSTRACT 
 

The Family Health Strategy Dr. José Morais is the unit in the urban area of the 

municipality of São José da Varginha, Minas Gerais and serves a population of 

approximately 3000 patients, divided into seven micro areas. Thus, this work had the 

objective of Elaborating an intervention project to reduce the number of attempted 

cases of self-extermination at the Dr. José Moais unit, in the municipality of São José 

da Varginha, Minas Gerais. To prepare this intervention project, the method was 

used of the Situational Strategic Planning that allowed to determine the main problem 

that affects the community served: the high rate of attempts at self-termination. 

Suicide and suicide attempts have increased over the decades. Self-harm is inserted 

in the context of violence and becomes the subject of discussions on public health. 

This project aims to reduce the number of cases of attempted self-extermination in 

the unit, based on a multidisciplinary approach, defining the critical nodes, structure 

of the health service; low adherence to non-pharmacological measures; medication 

control; inventory of antidepressant substances available at the basic pharmacy. 

Thus, it has been proposed to increase the frequency of psychiatric follow-up, 

increase adherence to non-pharmacological therapies, reduce the accumulation of 

medications in patients' homes and increase the variety of psychotropic substances 

available in the basic pharmacy to enable more effective treatment. This intervention 

plan is expected to improve the quality of life of the population assisted by the Family 

Health Team Dr. José Moraes. 

 
Keywords: Family Health Strategy. Primary Health Care. Suicide attempt. Suicide. 
Mental health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

O município de São José da Varginha tem população estimada de 4.927 habitantes 

(BRASIL, 2018) e está localizado na região do médio centro-oeste, mesorregião 

metropolitana de Belo Horizonte e na microrregião de Pará de Minas. Possui uma 

área de 205.501 km² e tem densidade demográfica de 20,43 hab/km² (SÃO JOSÉ 

DA VARGINHA, 2018). A zona urbana é dividida em nove bairros: Centro, São 

Francisco, Geraldo Xavier, Rosário, José Donato, Vista Alegre, Palmares, Cidade 

Nova e Jardim Alvorada. Já a área rural possui cinco povoados: Lagoa Preta, Lagoa 

Branca, Conquista, Cachoeirinha e Ponte Alta (SÃO JOSÉ DA VARGINHA, 2018).  

 

Os primeiros habitantes da região vieram em busca de ouro na região de Pitangui, 

porém, como na localidade se cobrava o imposto do quinto, o bandeirante Domingos 

Rodrigues do Prado resolveu se estabelecer em outra localidade, trazendo consigo 

outros paulistas, iniciando assim a ocupação das terras do atual município. Em 24 de 

outubro de 1881, a vila foi elevada à condição de Distrito de Pará de Minas, pela Lei 

nº 2842. Em 1º de março de 1963, o distrito foi emancipado. A economia do 

município se baseia hoje na agropecuária onde se destacam a avicultura de corte, a 

bovinocultura de leite, a horticultura, milho e suinocultura, predominando as 

pequenas propriedades. São José da Varginha, se destaca no Estado pela sua 

grande produção de tomate. A atividade política é tradicionalmente assistencialista 

(SÃO JOSÉ DA VARGINHA, 2018).  

 

Sobre o nível educacional, em 2015 os alunos dos anos inicias da rede pública da 

cidade tiveram nota média de 6 no IDEB e os alunos dos anos finais, 5.1, notas que 

se aproximam da média que é meta para o Brasil até 2021 (BRASIL, 2018).  

 

Na área de saúde, o município conta com duas equipes de Estratégia de Saúde da 

Família (ESF), uma da zona urbana e uma da zona rural, cobrindo toda a população. 

Além disso, há uma UBS onde há atendimentos médicos das especialidades e 

plantões médicos em determinados períodos do dia, não em um regime de 24 horas, 
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o que atrapalha muito o funcionamento da ESF, gerando demandas acima do 

esperado quando não há plantonistas. 

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

1.2.1 Pontos de Atenção à Saúde e Sistemas de Apoio e Logística 

 

A atenção primária à saúde (APS) é realizada pelas duas Equipes de Saúde da 

Família (eSF) do município. Há um ponto de atenção secundário, um posto onde 

existe atendimento de especialistas e funciona como Unidade Básica de Saúde 

UBS, policlínica e pronto atendimento. Não há nenhum ponto de atenção terciária no 

município, todos os casos que demandam maior complexidade são encaminhados a 

municípios vizinhos ou à capital.  

 

A rede conta com sistemas de apoio com nutricionista, fisioterapeuta e assistência 

farmacêutica. O transporte em saúde é regulado pela Secretaria, o município dispõe 

de uma frota com ambulâncias básicas, carros e um ônibus, que possibilitam o 

transporte dos pacientes para consultas, tratamentos, exames ou para atendimento 

na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas da cidade vizinha, quando 

necessário. Todos os usuários são cadastrados segundo o cartão de identificação 

dos usuários e o prontuário passou por uma transição do físico para o eletrônico há 

alguns meses e, agora, o primeiro fica reservado para situações específicas como 

visitas domiciliares, por exemplo. A regulação à atenção é realizada por um setor da 

Secretaria da Saúde, principalmente o acesso às atenções secundária e terciária, 

por meio de encaminhamentos provenientes da atenção básica. 

 

1.2.2 Organização dos Pontos de Atenção à Saúde 

 

Os pontos de atenção são relativamente organizados entre si, os pacientes são 

referenciados, por meio de encaminhamento médico, às especialidades existentes 

no município ou a convênios com o município vizinho (Pará de Minas), com o 

município sede da regional (Divinópolis) ou com a capital (Belo Horizonte) de acordo 

com o determinado tipo de problema ou tratamento indicado. A contra referência 

quase nunca é feita formalmente, o que dificulta a continuidade do cuidado ao 
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paciente. O sistema de saúde do município ainda tem vários pontos de 

desorganização e se situa em transição entre os sistemas fragmentados e as redes 

de atenção à saúde. A organização ainda é muito hierárquica, com foco nas 

condições agudas mesmo na ESF, problemas de comunicação e de liderança, sem 

muito incentivo às ações preventivas, mas vem melhorando a partir da visão de 

funcionários mais comprometidos com uma melhor organização do sistema. 

 

1.2.3 Principais problemas relacionados ao Sistema Municipal de Saúde 

 

Os principais problemas relacionados ao sistema são a grande demanda por 

condições agudas na ESF, dificultando o trabalho preventivo, a falta de contra 

referência e a organização hierárquica que ainda existe devido à grande intervenção 

política no município. 

 

1.3 Aspectos da comunidade 

 

Como o município é pequeno, divide-se apenas em áreas urbana e rural. Segundo o 

IBGE, área urbana do município apresenta 52.1% de domicílios com esgotamento 

sanitário adequado, 80.7% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização 

e 20.2% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada 

(presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). A população empregada 

trabalha principalmente nas granjas e plantações da região, além de pequenos 

comércios na cidade (SÃO JOSÉ DA VARGINHA, 2018). A taxa de escolarização de 

6 a 14 anos é de 98.4% (BRASIL,2010), há uma escola e uma creche, além de 

locais de auxílio social como o CRAS e a APAE. O município tem a maioria de 

católicos e as expressões culturais religiosas são conservadas (BRASIL,2018). 

 

1.3.1Aspectos demográficos 

No quadro 1 será apresentado os aspectos demográficos da UBS Dr. José Moraes 
 
Quadro 1. Aspectos Demográficos da UBS Dr. José Moraes, São José da Vargina, 
Minas Gerais, 2019 
 
FAIXA 

ETÁRIA/ANO 

MASCULINO FEMININO TOTAL 
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< 1  8 8 16 

1-4  84 82 166 

5-14  196 180 376 

15-19  139 131 270 

20-29  256 236 492 

30-39  221 225 446 

40-49  177 217 394 

50-59  168 172 340 

60-69 117 126 243 

70-79  56 63 119 

≥ 80 32 40 72 

TOTAL 1454 1480 2934 

Fonte: e-SUS (2019). 

 

1.3.2Aspectos epidemiológicos 

  

 

Quadro 2. Aspectos epidemiológicos da UBS Dr. José Moraes, São José de 

Varginha, Minas Gerais, 2019 

CONDIÇÃO DE SAÚDE QUANTITATIVO 

(Nº) 

GESTANTES 15 

HIPERTENSOS 439 

DIABÉTICOS 140 

PESSOAS COM DOENÇAS RESPIRATÓRIAS  24 

PESSOAS QUE TIVERAM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 23 

PESSOAS QUE TIVERAM INFARTO 15 

PESSOAS COM DOENÇA CARDÍACA 44 

PESSOAS COM DOENÇA RENAL (INSUFICIÊNCIA RENAL, OUTROS) 10 

PESSOAS COM HANSENÍASE 01 

PESSOAS COM TUBERCULOSE 00 

PESSOAS COM CÂNCER 13 

PESSOAS COM SOFRIMENTO MENTAL 12 

ACAMADOS 04 

FUMANTES 250 

PESSOAS QUE FAZEM USO DE ÁLCOOL 183 

USUÁRIOS DE DROGAS 13 

Fonte: e-SUS (2019). 
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1.3.2.1 Principais causas de óbito, causas de internação e doenças de notificação na 

área de abrangência 

 Principais causas de óbitos: doenças do aparelho circulatório e neoplasias 

(TABNET, 2018). 

 Principais causas de internação: agravos de comorbidades já existentes do 

aparelho circulatório e respiratório. 

 Principais doenças de notificação: tentativa de autoextermínio, acidente com 

animais potencialmente transmissores de raiva e dengue. 

 

1.3.3 Principais problemas relacionados à situação de saúde da população adscrita 

à área de abrangência 

 

Devido à região oferecer principalmente trabalhos braçais, os principais problemas 

relacionados são os de ordem osteomuscular, fadiga. Como nem todo o município é 

coberto por saneamento, há também muitos casos de diarreia e gastroenterite. 

Culturalmente, como um município pequeno de raízes rurais, grande parte da 

população tem o hábito de uso de tabaco e álcool e, com isso, também existem os 

problemas relacionados, como doenças respiratórias e etilismo. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Dr. José Morais 

 

A ESF Dr. José Morais é a unidade da zona urbana, estando situada em área central 

do município, de fácil acesso à maior parte dos pacientes. O local é propriedade da 

Prefeitura, mas não foi estruturado para funcionar como uma ESF e é interligado à 

área na qual ocorrem os atendimentos de especialidades e plantões, dificultando 

ainda mais o funcionamento correto da unidade, pois as funções dos dois locais são 

frequentemente confundidas pela população e até pelos próprios funcionários. Há 

uma boa área de recepção e sala de espera, sala de triagem, sala de vacinação, 

sala de enfermagem, dois consultórios médicos e sala de medicação e observação. 

As reuniões são, geralmente, realizadas em um dos consultórios médicos, que não 

são espaços próprios para isso, mas que suprem a necessidade na falta de uma 

sala de reuniões. A unidade é bem equipada com mobiliário, computadores, 

armários, medicamentos e aparatos básicos para o atendimento (glicosímetros, 

esfigmomanômetros, estetoscópios, otoscópios, oxímetros, etc.).  
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Os principais problemas estão relacionados à estrutura e ao funcionamento. A 

estrutura não é ideal e é interligada a uma outra estrutura na qual ocorrem 

atendimentos de especialistas e plantões, o que atrapalha o funcionamento e 

confunde as funções de cada local, o que aumenta a demanda da ESF, culminando 

com a dificuldade de tempo hábil para realizar as ações que deveriam ser feitas.  

 

Em relação ao funcionamento, há um pouco de desorganização. O acolhimento, na 

unidade, é feito pela recepcionista que nem sempre consegue manejar os pacientes 

da forma correta, causando alguns conflitos. Além disso, a interferência política 

também atrapalha o funcionamento e o cumprimento da agenda. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde Dr. José Morais 

 

A equipe da unidade de saúde Dr. José Morais é composta pelos seguintes 

integrantes: uma médica, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, uma 

dentista, uma auxiliar de dentista, uma recepcionista e sete agentes comunitários de 

saúde (ACS). 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Dr. José Morais 

 

A Unidade funciona das 7:00 horas às 16:00 horas e, uma vez por mês, das 7:00 

horas às 19:00 horas para atendimento da Saúde do Trabalhador.  A agenda é 

organizada da seguinte forma.  

 Segunda-feira: atendimentos domiciliares pela manhã e atendimento médico 

à tarde. 

 Terça-feira: atendimento médico de manhã e na metade do turno da tarde. Na 

outra metade do turno, é realizada a reunião de equipe semanal. 

 Quarta-feira: atendimento médico de manhã e à tarde. 

 Quinta-feira: atendimento médico de manhã e à tarde. 

 Sexta-feira: dia de folga devido à especialização. 
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O atendimento de pré-natal e puericultura é realizado por especialistas que atendem 

na unidade. O atendimento médico é dividido em oito consultas agendadas e quatro 

consultas de demanda espontânea por turno. 

 

1.6.1 Principais problemas relacionados à Unidade Básica de Saúde  

 

Os principais problemas estão relacionados à estrutura e ao funcionamento. A 

estrutura não é ideal e é interligada a uma outra estrutura na qual ocorrem 

atendimentos de especialistas e plantões, o que atrapalha o funcionamento e 

confunde as funções de cada local, o que aumenta a demanda da ESF, culminando 

com a dificuldade de tempo hábil para realizar as ações que deveriam ser feitas.  

 

Em relação ao funcionamento, há um pouco de desorganização. O acolhimento, na 

unidade, é feito pela recepcionista que nem sempre consegue manejar os pacientes 

da forma correta, causando alguns conflitos. Além disso, a interferência política 

também atrapalha o funcionamento e o cumprimento da agenda. 

 

1.7 O dia a dia da equipe da ESF Dr. José Morais 

 

1.7.1 Processo de Trabalho da Equipe de Saúde da Família 

 

A ESF Dr. José Morais trabalha na maior parte do tempo com o atendimento às 

demandas programada e espontânea e um turno por semana é destinado às visitas 

domiciliares (manhãs de segundas-feiras). O acolhimento é realizado por todos os 

membros da equipe. O trabalho com os grupos de hipertensos e diabéticos, 

gestantes e tabagistas é realizado uma vez por mês, em um dia previamente 

programado na agenda. Também mensalmente temos um dia de horário estendido, 

até as 19 horas, destinado ao atendimento dos trabalhadores que não conseguem 

consultar no horário habitual da unidade. 

 

1.7.2 Planejamento e Avaliação das Ações a serem ofertadas à população 

 

Semanalmente é realizada uma reunião de equipe das 14:00 horas às 16:00 horas, 

na qual é feita a agenda mensal, discussão de casos, planejamento de ações e 
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eventos, avaliação do processo de trabalho a partir de dúvidas e problemas trazidos 

pelos membros da equipe, para que sejam pensadas soluções para o 

aprimoramento do funcionamento da Unidade. Mensalmente, também temos uma 

reunião geral, com as duas equipes de ESF, onde podemos discutir e planejar ações 

conjuntas e eventos maiores. 

 

1.7.3 Principais problemas relacionados à organização do processo de trabalho da 

equipe. 

 

O principal problema que temos, às vezes, é a dificuldade na organização do tempo 

e do trabalho. Como o número de atendimentos é priorizado, a unidade está, na 

maior parte dos dias, cheia de pacientes, o que sobrecarrega todos os funcionários e 

prejudica o funcionamento e a organização do processo de trabalho. 

 

1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro 

passo)  

 Alta frequência nas tentativas de autoextermínio. 

 Desorganização no processo de trabalho da ESF. 

 Elevado número de casos de diarreia. 

 Etilismo.  

 Tabagismo. 

 

1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de intervenção 

(segundo passo) 

Quadro 3. Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde da Unidade Básica de 

Saúde Dr. José Morais, município de São José da Varginha, Minas Gerais 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Alta frequência 

nas tentativas 

de 

autoextermínio 

Alta 7 Parcial 1 
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Desorganização 

no processo de 

trabalho da ESF 

Alta 6 Parcial 2 

Elevado número 

de casos de 

diarreia 

Média 5 Parcial 3 

Etilismo Alta 6 Parcial 2 

Tabagismo Alta 6 Parcial 2 

Fonte: Autoria própria (2019) 

*Alta, média ou baixa 

** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 

***Total, parcial ou fora 

****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

A ocorrência de suicídio e sua tentativa tem aumentado ao longo das décadas. Altas 

taxas de violência fatal e traumas derivados de agressões são fenômenos 

vivenciados por toda sociedade. A autoagressão está inserida nos contextos de 

violência e torna-se tema de discussões sobre saúde pública. O suicídio está entre 

as três principais causas de óbitos em jovens (15 a 34 anos), e entre as dez 

principais causas de morte, no mundo, para todas as idades. Quanto às tentativas 

de suicídio, estima-se que os coeficientes sejam pelo menos de dez a vinte vezes 

maior que o número de suicídios e, além disso, estima-se que 15 a 25% das 

pessoas que tentam o suicídio tentarão se matar novamente no ano seguinte, e 10% 

das pessoas que tentam o suicídio, conseguem efetivamente matar-se nos próximos 

dez anos (CORONEL; WERLANG, 2010). 

 

 Um levantamento do Ministério da Saúde aponta que a intoxicação exógena é o 

meio utilizado por mais da metade das tentativas de suicídio notificadas no país. Nos 

últimos onze anos, dos 470.913 registros de intoxicação exógena, 46,7% (220.045) 

foram devido à tentativa de suicídio. Em 2017, o número registrado foi cinco vezes 

maior do que 2007, saiu de 7.735 para 36.279 notificações. O Sudeste concentrou 

quase metade (49%) das notificações seguido da região Sul, que concentra cerca de 

25%. Com relação aos óbitos, a intoxicação é a segunda causa, com 18%, ficando 

atrás das mortes por enforcamento, que atingem 60% do total (BRASIL, 2018). 

 

Na prática clínica em um município pequeno como São José da Varginha, o número 

de casos de tentativas de autoextermínio chama atenção e, durante o diagnóstico 

situacional e priorização dos problemas, foi optado pela intervenção neste tema, 

considerando o impacto na comunidade e nas famílias dos pacientes alvo. Tendo 

como base a melhora da saúde mental do município, a partir de uma abordagem 

multidisciplinar, espera-se atingir o objetivo de reduzir os casos.  
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um projeto de intervenção para reduzir o número de casos tentativas de 

autoextermínio na unidade Dr. José Moais, no município de São José da Varginha, 

Minas Gerais. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Aumentar a frequência do acompanhamento psiquiátrico. 

 

Aumentar a adesão às terapias não medicamentosas e consequente redução da 

necessidade do uso de medicações 

 

Reduzir o acúmulo de medicações nas casas dos pacientes. 

 

Aumentar a variedade das substâncias psicotrópicas disponíveis na farmácia básica 

e consequente redução da não adesão ao tratamento devido a questões financeiras. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para a elaboração do plano de intervenção foi utilizado o método do Planejamento 

Estratégico Situacional (PES) que permitiu determinar o problema principal que afeta 

a comunidade atendida, que é o alto índice relativo de tentativas de autoextermínio. 

Foi, então, utilizado o método de Estimativa Rápida para obtenção de informações 

do território de abrangência com a ajuda da eSF e busca de dados em registros do 

município. Após esta estimativa, foi explicado o problema e realizado o planejamento 

das ações para intervenção (CAMPOS; FARIA; SANTOS; 2018). O tema foi 

escolhido a partir do exercício de priorização dos problemas, em reuniões com a 

equipe, levando em consideração a urgência e a capacidade de enfrentamento no 

momento.  

 

E foram, então, selecionados nós críticos sobre os quais serão feitas as intervenções 

elaboradas no plano de ação, a fim de modificar o cenário impactando diretamente 

no problema. A monitorização do projeto se dará pelo registro das ações realizadas 

pelos responsáveis e avaliação semestral dos resultados. 

 

 De acordo com os nós críticos selecionados, foram planejadas as seguintes ações: 

aumentar o número de consultas e terapia de grupo, divulgar os programas e grupos 

de trabalhos manuais e atividade física já existentes e criação de novos grupos, 

campanha de informação e conscientização quanto ao acúmulo de medicações em 

casa, ampliar o inventário da farmácia básica. Estas ações contribuirão para os 

resultados de aumento na frequência do atendimento psiquiátrico, aumento da 

adesão às medidas não farmacológicas e consequente redução da necessidade do 

uso de medicações, redução de acúmulo e desperdício de medicações, aumento da 

variedade de substâncias psicotrópicas disponíveis gratuitamente para os 

tratamentos e redução da não adesão devido a questões financeiras.  

 

Foi realizada uma revisão bibliográfica nas plataformas Scientific Eletronic Library 

Online (Scielo) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS) e na biblioteca virtual Nescon, para um maior embasamento científico em 

relação ao tema no sentido de direcionar as possíveis intervenções, utilizando os 
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seguintes descritores: Estratégia Saúde da Família, Atenção Primária à Saúde, 

Tentativa de Suícidio, Suicídio e Saúde Mental.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

 

5.1 Suicídio 

 

O Ministério da Saúde na sua Agenda de Ações Estratégicas para a Vigilância e 

Prevenção do Suicídio e Promoção da Saúde no Brasil considera o suicídio um 

grave problema de saúde pública, envolvendo questões socioculturais, históricas, 

psicossociais e ambientais (BRASIL, 2017).  

O suicídio pode ser definido como um ato deliberado executado pelo próprio 
indivíduo, cuja intenção seja a morte, de forma consciente e intencional, 
mesmo que ambivalente, usando um meio que ele acredita ser letal. 
Também fazem parte do que habitualmente chamamos de comportamento 
suicida: os pensamentos, os planos e a tentativa de suicídio (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA, 2014, p. 9).  
 

 

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente de 800 mil 

pessoas anualmente suicidam no mundo. A cada suicídio, há muito mais tentativas: 

uma a aproximadamente três segundos.  A taxa é de 10,7 mortes por 100 mil, sendo 

que quase 80% ocorrem em países de baixa e média renda. Os métodos mais 

comuns de suicídio no mundo são: a ingestão de pesticidas; armas de fogo e os 

enforcamentos (OMS, 2019).  

 

No Brasil, aproximadamente 10 mil pessoas morrem por suicídio por ano, o que 

equivale a uma taxa bruta de 5,5 mortes por 100 mil em 2015 e com a população 

indígena apresentando as mais altas taxas (BRASIL, 2017). 

 

Ribeiro et al. (2018) analisaram o perfil epidemiológico dos casos de tentativas de 

suicídios em 2014 na cidade de Uberaba/Minas Gerais nos bancos de dados do 

Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e Sistema de Informação de Agravos 

de Notificação (SINAN). Concluiu-se que o suicídio é predominante em adolescentes 

e adultos jovens, apresentando tendência crescente, maior mortalidade nas idades 

entre 30 e 49 anos, maior incidência no sexo masculino e tendo como principais 

métodos o enforcamento (45,4%), seguido de autointoxicação. Já as tentativas de 

suicídios predominam em mulheres, com a utilização de métodos menos agressivos, 

havendo destaque no uso de medicamentos e envenenamento na faixa etária entre 

15 e 29 anos. 
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Outro estudo que visou traçar o perfil epidemiológico do suicídio foi o de Bochner e 

Freire (2020), que analisou os óbitos causados por intoxicação no Brasil entre 2010 

e 2015, também baseado em registros no SIM. Os principais agentes responsáveis 

pelos óbitos foram os agrotóxicos (24% nacionalmente e com destaque nas regiões 

Nordeste e Centro-Oeste), os medicamentos (23% nacionalmente e assumindo a 

liderança nas regiões Sul e Sudeste) e as drogas de abuso (22% nacionalmente e 

agente principal na região Norte), mas somente para medicamentos e agrotóxicos o 

suicídio foi a principal circunstância. Verificou-se uma maior incidência no sexo 

masculino para a maioria das faixas etárias e para todos os agentes, excetuando-se 

os medicamentos que tiveram maior participação do sexo feminino (52%).  

 

É importante que os dados sejam bem consolidados em plataformas de informações 

confiáveis e que o comportamento epidemiológico do suicídio seja conhecido e 

estudado para que possa direcionar as políticas públicas de educação e prevenção.  

 
5.2 Fatores de Risco para o Suicídio 

 

O suicídio pode envolver várias questões e tanto os fatores de risco quanto os de 

proteção são complexos (BRASIL, 2017b). Segundo a OMS (2006) citada por 

Santos et al. (2016, p. 517) “o suicídio pode ser analisado como um processo 

multidimensional, que resulta de uma interação complexa entre fatores ambientais, 

sociais, fisiológicos e genéticos”. 

 

Sintetizando Chin e Holden (2013) e Werlang, Borges e Fensterseifer (2005), citados 

por Santos et al. (2016, p. 516-517) relatam que o comportamento suicida se 

apresenta por um contínuo de ideação, tentativa e suicídio propriamente dito, 

representado por meio dos pensamentos de autodestruição, da autoagressão e da 

consumação do suicídio, respectivamente.  

 

Neste mesmo estudo, Santos et al. (2016), realizaram uma análise de coleta de 

dados em Fortaleza/Ceará a partir de questionários e escalas sobre saúde em geral, 

satisfação com a vida, crenças e práticas religiosas. Observou-se que baixos índices 

de satisfação com a vida estão associados a um risco aumentado para o 

comportamento suicida, assim como a ansiedade e a depressão são fatores que 
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contribuem para a autodestruição. Já o compromisso religioso se mostrou como fator 

de atração pela vida e pode funcionar como fator protetor.  

 

Ramoa et al. (2017) analisaram dados de consulta de rotina na Unidade de 

Comportamentos Suicidários (UCS) do Hospital de Braga (Braga, Portugal) em 

2014-2015 e observaram que o diagnóstico mais frequente foi depressão. 

Identificaram também a perturbação da personalidade e uso de antidepressivos 

como fatores de risco associados a tentativas repetidas de suicídio. O sexo 

masculino e o consumo de substâncias foram definidos como fatores de risco para 

uso de métodos mais violentos e letais.  

 

Seguindo este mesmo propósito de identificação de fatores de risco, Pereira et al. 

(2018) realizaram um estudo a partir de coleta de dados online divulgada em e-mails 

de instituições de ensino e redes sociais. Os estressores relacionados a questões 

como perda de emprego e familiares, endividamento, mudança de residência, 

problemas judiciais etc., se mostraram como possíveis desencadeadores de uma 

tentativa de suicídio em pessoas que já têm ideação suicida. Os indivíduos que já 

tentaram suicídio, mas não possuem mais ideação mostraram uma diferença com os 

que ainda possuem no que diz respeito às variáveis de ansiedade social, 

autoeficácia, autoestima e relacionamento familiar, sendo possível considerar 

autoestima e autoeficácia como fatores protetivos e ansiedade social e violência 

familiar e comunitária como fatores de risco. Diante disso, para jovens com ideações 

ou tentativas prévias de suicídio, uma boa intervenção seria a organização de uma 

rede de apoio efetiva, além de estratégias para a melhora da autoestima e 

autoeficácia.  

 

Um estudo observacional realizado em dois Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS) de Curitiba/Paraná em 2014 por Borba et al (2020) buscou reafirmar os 

transtornos mentais como fatores de risco e verificou que 67,7% dos participantes 

tinham histórico de tentativa de suicídio e que o ato tem maior prevalência em 

mulheres com transtorno mental (95,7%), com diagnóstico de depressão e/ou 

esquizofrenia, escolaridade até 12 anos e com baixa adesão à terapêutica 

medicamentosa. Verificou-se também associação com estado conjugal, 

prevalecendo as tentativas entre os divorciados.  
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As classes de medicamentos mais envolvidas com óbitos são os anticonvulsivantes, 

sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos. A explicação pode ser o 

fato de essas substâncias possuírem várias indicações terapêuticas, sofrerem 

prescrição médica indiscriminada e serem, algumas, de baixo custo (BOCHNER; 

FREIRE, 2020).  

 

A revisão integrativa de Moreira et al. (2020) também corrobora a relação de risco de 

suicídio e transtornos mentais, chamando a atenção para o uso abusivo de 

substâncias psicoativas ocasionando consequências pessoais, familiares e sociais e 

também aumentando a probabilidade para transtornos psiquiátricos, principalmente 

quando ocorre o uso de múltiplas substâncias. Portanto, esse diagnóstico duplo de 

transtorno relacionado ao uso abusivo de substâncias psicoativas associado a 

transtornos mentais configura um fator de risco para o suicídio. Além disso, a chance 

de ideação suicida aumenta com o aumento do tempo de uso atual dessas 

substâncias, relacionando-se inclusive às tentativas não planejadas, já que estes 

usuários apresentam maior chances de comportamentos impulsivos.  

 

Outro fator de risco e, talvez, o mais determinante, é o comportamento autolesivo, 

que é caracterizado pelo dano intencional sem intenção consciente de suicídio. Este 

comportamento é mais prevalente na adolescência e no sexo feminino e relaciona-

se principalmente a dificuldades de adaptação (SILVA; BOTTI, 2017). 

 

Por fim, o estudo de Baere e Zanello (2020) buscou analisar as questões de gênero 

e sexualidade relacionadas ao sofrimento psíquico dos homens, já que a prevalência 

das tentativas de suicídio pode ser maior a população sexo-diversa masculina. No 

Brasil, o levantamento oficial do número de óbitos por suicídio entre a população 

LGBT(QIA+) é realizado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB) e evidencia o crescimento 

de mortes violentas. Na última publicação, do ano de 2017, foi registrado o maior 

valor, com 445 óbitos e, entre as causas dessas mortes, o suicídio aparece em 

terceira posição. Uma vez que a masculinidade se constitui a partir de uma 

permanente comprovação social, pode apontar uma maior vulnerabilidade em 

homossexuais e bissexuais, com a presença de estados depressivos, ansiedade, 

desconforto cotidiano nos espaços de socialização, ambientes onde não há apoio à 
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orientação sexual e homofobia, sendo, muitas vezes, as primeiras tentativas 

desencadeadas por eventos de agressões físicas ou verbais. 

. 5.3 Legislação e Políticas Públicas 

 Portaria nº 1.876, de 14 de agosto de 2006 – Institui Diretrizes Nacionais para 

Prevenção do Suicídio (BRASIL, 2006). 

 Portaria GM/MS nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010 – Diretrizes para a 

organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS) (BRASIL, 2017b). 

 Portaria nº 3.088 de 23 de dezembro de 2013 – Institui a Rede de Atenção 

Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental, uso de álcool 

e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS (BRASIL, 

2017b). 

 Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016 – Lista Nacional de Notificação 

Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços 

de saúde públicos e privados em todo o território nacional (BRASIL, 2017b). 

 Portaria nº 3.479 de 18 de dezembro de 2017 – Instituição de comitê para 

elaboração e operacionalização do Plano Nacional de Prevenção do Suicídio 

no Brasil (BRASIL, 2017b). 

 Agenda de Ações Estratégicas Para a Vigilância e Prevenção do Suicídio e 

Promoção da Saúde no Brasil: 2017 a 2020 – Agenda com o objetivo de 

ampliar e fortalecer as ações de promoção à saúde, vigilância, prevenção e 

atenção integral relacionadas ao suicídio, visando a redução de tentativas e 

mortes (BRASIL, 2017b). 

 Lei nº 13.819 de 26 de abril de 2019 – Política Nacional da Prevenção da 

Automutilação e do Suicídio, com os objetivos de promover a saúde mental, 

prevenir a violência autoprovocada promovendo a articulação intersetorial, 

garantir o acesso à atenção psicossocial, abordar adequadamente familiares 

e pessoas próximas das vítimas de suicídio, informar e sensibilizar a 

sociedade sobre a importância e a relevância do tema, promover a notificação 

de eventos, o desenvolvimento e o aprimoramento de métodos de coleta e 

análise de dados e promover a educação permanente de gestores e 

profissionais de saúde (BRASIL, 2019). 

 Lei nº 13.968 de 26 de dezembro de 2019 – Altera o Decreto-Lei de 7 de 

dezembro de 1940 (Código Penal), modificando o crime de incitação ao 
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suicídio, incluindo as condutas de induzir ou instigar a automutilação, bem 

como a de prestar auxílio a quem a pratique (BRASIL, 2019). 

 

5.4 Suicídio e Atenção Primária à Saúde 

 

O suicídio é considerado um problema de saúde pública, complexo e multifatorial e 

os números crescentes causam preocupações em todo o mundo (DABLE, 2019). 

 

O estigma associado ao comportamento suicida e aos transtornos mentais pode ser 

uma importante barreira ao recebimento de auxílio (SOUZA et al., 2019). Ramoa et 

al. (2017), em seu estudo, verificaram que em torno da metade dos sujeitos 

observados (56,5%) não possuía seguimento psiquiátrico prévio e cerca de 72% 

recorreu aos cuidados de saúde primários nos 12 meses prévios à tentativa de 

suicídio.  

 

Considerando o papel da APS como porta de entrada e coordenadora do cuidado no 

SUS, percebe-se a importância do trabalho neste ponto da rede. É necessário que 

haja uma relação de confiança que pode ser encontrada na figura do ACS, devido 

ao maior vínculo do paciente com ele, mas também é importante uma postura 

acolhedora de todos os demais profissionais de uma ESF durante qualquer 

atendimento, para que esta confiança seja construída (DABLE, 2019). 

 

Infelizmente, muitas vezes este trabalho de prevenção do suicídio nas ESF encontra 

desafios. A falta de preparo dos profissionais para a abordagem destes casos pode 

contribuir para recidivas nas tentativas de suicídio devido à falta de orientações aos 

pacientes e familiares ou mesmo um acolhimento ruim (SOUSA et al., 2019). 

 

No estudo de Storino et al. (2018), realizado com profissionais da atenção básica de 

Barbacena/Minas Gerais, verificaram-se atitudes mais positivas em relação ao tema 

entre médicos e enfermeiros do que entre os ACS agentes comunitários de saúde e 

técnicos de enfermagem. Verificou-se, também, que os médicos da atenção primária 

não costumam abordar a ideação suicida em suas consultas, mesmo na presença 

de sintomas depressivos.  
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Santos e Kind (2020) analisaram a integralidade, a intersetorialidade e o cuidado em 

saúde como caminhos para o enfrentamento do suicídio. A integralidade é um dos 

princípios do SUS e assume funções desde a promoção da saúde à prevenção de 

agravos, em um conjunto articulado em contínuo de ações em todos os níveis de 

complexidade. Já a intersetorialidade foi definida por Romagnoli et al. (2017) citado 

por Santos e Kind (2020, p. 5) como “uma rede de cuidados não fragmentados que 

potencializa a vida, com o máximo de comunicação entre os diversos setores e nos 

diversos sentidos”. A rede intersetorial precisa estar preparada para promover 

melhores condições de vida e tratamento aos indivíduos que apresentam risco de 

suicídio por meio de um cuidado integral e centrado no paciente.  

Deve-se romper a grande distância entre a teoria e práticas que ainda 

reforçam um modelo hospitalocêntrico, biologista e verticalizado na saúde, 

em prol de uma rede de cuidado em que todos os sujeitos sejam 

valorizados, com um trabalho articulado e dialógico entre gestão e atenção 

(SANTOS; KIND, 2020, p 13). 

 

Enfim, a prevenção é o melhor caminho na redução dos índices de suicídio e das 

tentativas, reduzindo seu impacto na família e na sociedade. Para tanto, é 

imprescindível a capacitação das equipes para um acolhimento adequado, detecção 

precoce e tratamento apropriado. 

 



33 
 

  

6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 
Essa proposta refere-se ao problema priorizado “alta frequência nas tentativas de 

autoextermínio”, para o qual se registra uma descrição do problema selecionado, a 

explicação e a seleção de seus nós críticos, de acordo com a metodologia do PES 

(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

Apesar de uma ESF não ser um serviço de urgência, às vezes há atendimentos 

desse tipo de situação, incluindo as tentativas de autoextermínio. Como não há um 

plantão 24 horas no município, muitas vezes estes casos são encaminhados 

diretamente para o município vizinho. Entre fevereiro de 2018 e maio de 2019, 23% 

das notificações do município corresponderam a violência autoprovocada, sendo 

que, desses casos, em 54,5% o método foi intoxicação exógena (SINAN, 2019). O 

sistema não é muito bem alimentado com dados específicos, por isso, devido à 

subnotificação, a percepção é feita também por observação da gravidade do 

problema por parte da equipe. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

A alta frequência de tentativas de autoextermínio, se deve, principalmente, à 

depressão. Muitas pessoas, no município, são acompanhadas no serviço 

psiquiátrico e de psicoterapia, porém esse acompanhamento pode ser insuficiente e 

com uma frequência menor do que a esperada devido ao número de consultas 

disponíveis. Além disso, as questões sociais também interferem: nem sempre as 

medicações são fornecidas pela farmácia básica e a maioria dos medicamentos 

psicotrópicos têm um custo elevado, o que prejudica a adesão ao tratamento. A 

estrutura familiar também é vista como um fator desencadeador da piora do quadro 

depressivo, pois é importante uma rede de apoio ao paciente nesses casos. Outro 

fator é a baixa adesão a medidas não farmacológicas que poderiam ajudar no 

tratamento da depressão, como a participação em grupos de trabalhos manuais ou 

atividades físicas. Por fim, boa parte das tentativas de autoextermínio é feita por 

intoxicação exógena por medicações, o que pode gerar uma reflexão sobre a 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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importância do controle das renovações de prescrições e quantidade de 

medicamentos liberados pela farmácia da prefeitura e educação da população sobre 

devolução de medicamentos não utilizados. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

 Estrutura do serviço de saúde. 

 Baixa adesão a medidas não farmacológicas. 

 Controle de medicamentos. 

 Inventário de substâncias antidepressivas disponíveis na farmácia básica. 

 

6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e 

produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto passo) e viabilidade e 

gestão (7º a 10º passo) 

 

Os passos sexto a décimo são apresentados nos quadros seguintes, 

separadamente para cada nó crítico 

 

Quadro 4. Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “ alta frequência nas tentativas 

de autoextermínio ”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família  Dr. José Morais, município de São José da Varginha, Minas Gerais 

 

Nó crítico 1 Estrutura do serviço de saúde 

6º passo. Operação 

(operações)  

Estabelecer uma melhor organização e estrutura do serviço de atenção 

psiquiátrica do município 

6º passo. Projeto Cuidar+ 

6º passo. 

Resultados 

esperados 

Aumento na frequência do acompanhamento psiquiátrico 

6º passo. Produtos 

esperados 

Maior número de consultas 

Terapia de grupo 

6º passo. Recursos 

necessários 

Estrutural: adequação de local para terapia de grupo 

Cognitivo:  demonstrar aos gestores a importância da ação 

Financeiro:  adequação dos contratos com os especialistas 
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Político: viabilizar o aumento do número de consultas 

7º passo. 

Viabilidade do 

plano. Recursos 

críticos 

Político:  viabilizar o aumento do número de consultas 

Financeiro:  adequação dos contratos com os especialistas 

8º passo. Controle 
dos recursos 
críticos. Ações 
estratégicas 

Político:  Secretário de saúde – motivação indiferente 

Financeiro:  Secretário de saúde / Prefeito – motivação contrária 

Demonstrar e convencer os gestores sobre a importância do projeto para a 
melhora dos indicadores de saúde nesta área 

9º passo. 
Acompanhamento 
do plano.  
Responsável (eis) e 
prazos  

Médicos, psicóloga e enfermeira 

Três meses para a apresentação do projeto 

10º passo. Gestão 
do plano. 
Monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Registro das ações realizadas pelos responsáveis e avaliação semestral dos 
resultados pela coordenadora do projeto (médica da unidade) 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

 

Quadro 5 –  Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “ alta frequência nas tentativas 

de autoextermínio ”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família  Dr. José Morais, município de São José da Varginha, Minas Gerais 

 

Nó crítico 2 Baixa adesão a medidas não farmacológicas 

Operação 

(operações)  

Promover maior interesse a atividades que possam auxiliar no tratamento 

não farmacológico dos transtornos de humor 

Projeto Saúde em movimento 

Resultados 

esperados 

Aumento da adesão às atividades físicas e de trabalhos manuais e grupos 

terapêuticos e consequente redução da necessidade do uso de medicações 

Produtos 

esperados 

Divulgação dos programas e grupos já existentes 

Criação de novos grupos (caminhada, trabalhos manuais) 

Recursos 

necessários 

Estrutural:  parceria com NASF e CRAS, recursos humanos, estrutura paras 

as atividades 

Financeiro: confecção de panfletos e divulgação 

Recursos críticos Financeiro: confecção de panfletos e divulgação 
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Controle dos 
recursos críticos 

Financeiro:  Secretário de saúde – motivação favorável 

Ações estratégicas Não são necessárias 

Prazo Elaboração e estruturação dos novos grupos em quatro meses 

Divulgação em um mês 

Início das atividades em 5 meses 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

ACS, NASF, CRAS 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Registro das ações realizadas pelos responsáveis e avaliação semestral dos 
resultados pela coordenadora do projeto (médica da unidade) 

Quadro 6 –  Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “ alta frequência nas tentativas 

de autoextermínio ”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família  Dr. José Morais, município de São José da Varginha, Minas Gerais 

 

Nó crítico 3 Controle de medicamentos 

Operação 

(operações)  

Promover maior controle sobre a quantidade de medicamentos disponíveis 

nas residências 

Projeto InfoSaúde 

Resultados 

esperados 

Redução de acúmulo de medicações nas casas dos pacientes 

Redução do desperdício na troca de tratamentos 

Produtos 

esperados 

Campanha de informação e conscientização quanto ao tema 

Recursos 

necessários 

Estrutural: recursos humanos 

Cognitivo:  capacitação de ACS e demais funcionários do serviço quanto ao 

tema 

Financeiro: confecção de panfletos e divulgação 

Recursos críticos Financeiro: confecção de panfletos e divulgação 

Controle dos 
recursos críticos 

Financeiro:  Secretário de saúde – motivação favorável 

Ações estratégicas Não são necessárias 

Prazo Capacitação em 2 meses 

Início das atividades em 3 meses 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e ACS 
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Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Registro das ações realizadas pelos responsáveis e avaliação semestral dos 
resultados pela coordenadora do projeto (médica da unidade) 

Quadro 7 –  Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “ alta frequência nas tentativas 

de autoextermínio ”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família  Dr. José Morais, município de São José da Varginha, Minas Gerais 

 

Nó crítico 4 Inventário de substâncias antidepressivas disponíveis na farmácia básica 

Operação 

(operações)  

Atualizar e otimizar o inventário de substâncias psicotrópicas disponibilizadas 

no município, reduzindo o custo do tratamento para o paciente 

Projeto +Med 

Resultados 

esperados 

Aumento da variedade das substâncias psicotrópicas disponíveis na farmácia 

Redução da não adesão ao tratamento devido a questões financeiras 

Produtos 

esperados 

Inventário da farmácia ampliado 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: convencer os gestores sobre a necessidade de ampliar o 

inventário 

Financeiro:  compra de novos medicamentos 

Político: aprovação das mudanças 

Recursos críticos Financeiro:  compra de novos medicamentos 

Político: aprovação das mudanças 

Controle dos 
recursos críticos 

Financeiro:  Secretário de saúde / Prefeito – motivação indiferente 

Político:  Secretário de saúde / Câmara dos vereadores / Prefeito – 
motivação indiferente 

Ações estratégicas Apresentar o projeto 

Prazo Três meses para a apresentação do projeto 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médicos e enfermeira 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Registro das ações realizadas pelos responsáveis e avaliação semestral dos 
resultados pela coordenadora do projeto (médica da unidade) 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O suicídio, bem como sua tentativa, são problemas de saúde pública que possuem 

causas e fatores de risco multifatoriais e geram consequências importantes na 

sociedade, na família da vítima e no sistema de saúde. Considerando-se que as 

tentativas de suicídio prévias são o principal fator de risco para o suicídio 

consumado, devem-se criar estratégias eficazes para a prevenção.  

 

Na revisão bibliográfica apresentada, foi possível identificar vários fatores de risco e 

características da gestão e dos recursos humanos da saúde reprodutíveis no 

município em questão, São José da Varginha/Minas Gerais, como os transtornos 

mentais, o uso abusivo de substâncias psicoativas, baixa escolaridade, problemas 

sociais, problemas de estrutura familiar, visão do tema como tabu e rede intersetorial 

fragmentada.  

 

A partir daí, foi possível elaborar um plano de intervenção possível de ser executado 

com o apoio da equipe de saúde, da gestão municipal, dos pacientes e da 

comunidade. Espera-se que, após colocado em prática, a maior parte destas 

questões seja resolvida, impactando diretamente na saúde mental e física dos 

pacientes, de suas famílias e da comunidade. 
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