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RESUMO

Considerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um problema de saúde pública, o suicídio pode ser considerado um ato humano 
com a intenção de acabar para sempre com o sofrimento insuportável vivido pelo indivíduo. As causas do suicídio são complexas e algumas 
pessoas parecem especialmente vulneráveis quando enfrentam situações de vida difíceis ou uma combinação de fatores de estresse. As 
estatísticas relacionadas ao suicídio vêm aumentando mundialmente e segundo dados da OMS, 804 mil pessoas cometem suicídio todos os anos e 
75% dos casos suicídio envolvem pessoas de países onde a renda é considerada baixa ou média. O Brasil é o oitavo país em número de suicídio, 
sendo registradas em 2012, 11.821 mortes. As diversas tentativas de suicídio e o ato consumado, leva a reflexão sobre a forma que o assunto tem 
sido tratado entre os profissionais de enfermagem. Se o profissional de enfermagem não conhece o comportamento suicida, não poderá intervir 
de forma a evitar que o suicídio seja consumado. Por outro lado, para que os profissionais se mantenham atualizados sobre o assunto, se faz 
necessárias publicações disponíveis que possam subsidiar o conhecimento dos mesmos. Desta forma surgiu o interesse em elaborar este estudo, 
tendo como objetivo: analisar a produção da enfermagem brasileira sobre suicídio e tentativa de suicídio no período de 2004 a 2014. Trata-se de 
um estudo de revisão bibliográfica. Para nortear a pesquisa, formulou-se a seguinte questão: qual a produção de enfermagem sobre suicídio e 
tentativa de suicídio em periódicos brasileiros de enfermagem publicada entre os anos 2004 e 2014? Os critérios de inclusão foram: artigos 
publicados em periódicos brasileiros de enfermagem, na íntegra em português, espanhol ou inglês, no período compreendido entre janeiro de 
2004 a novembro de 2014. Como critério de exclusão foi definido os artigos que somente apresentaram a publicação do resumo. Para a coleta de 
dados, foi elaborado um instrumento que contemplou os seguintes itens: identificação do artigo; identificação do periódico, identificação dos 
autores; ano das publicações, objetivos dos estudos e principais considerações dos estudos. Os descritores utilizados na busca dos dados foram: 
suicídio, tentativa de suicídio, ideação suicida. O levantamento dos dados aconteceu no período de abril de 2015. Para a seleção dos artigos foi 
utilizada as bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS-BIREME).  Foram encontrados nas bases de dados Literatura Latino-americana e 
do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) 35 (trinta e cinco) artigos com o descritor “suicídio” e destes, 
23 (vinte e três) artigos apresentavam também o descritor “tentativa de suicídio” e 1 (um) artigo com o descritor “ideação suicida”. Dos 35 (trinta 
e cinco) artigos, 2 (dois) estavam duplicados, 2 (dois) foram publicados em periódicos internacionais, 2 (dois) não atendiam os critérios 
estabelecidos para o estudo, desta forma a amostra final desta revisão foi composta por 29 (vinte e nove) artigos. Após a leitura dos artigos 
selecionados, prosseguiu-se com a organização e análise dos resultados, na perspectiva da análise de conteúdo, utilizando como técnica, a análise 
temática. De acordo com a amostra final, houve uma maior publicação no ano de 2011. Em 2014 somente uma publicação, fato este que chama a 
atenção uma vez que as taxas de suicídio vêm aumentando consideravelmente (OMS). Do total, 20 (vinte) artigos abordaram a tentativa de 
suicídio, 6 (sete) abordaram o risco para o suicídio e 3 (três) abordaram o suicídio consumado. Os temas que emergiram para a discussão foram: 
Perfil das vítimas de suicídio e tentativa de suicídio; Caracterização do suicídio e tentativa de suicídio; Cuidados de enfermagem às vítimas de 
tentativa de suicídio. O estudo se encontra em andamento.
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