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RESUMO 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a percepção e os sentimentos dos enfermeiros de uma 
unidade hospitalar e unidade de emergência frente ao comportamento suicida. Para tanto, foi 
realizada a pesquisa de natureza qualitativo-descritiva, desenvolveu-se por meio de um questionário 
estruturado e aplicado a 10 enfermeiros das unidades descritas. Os resultados revelam que alguns 
enfermeiros ainda culpabilizam a família pelo comportamento suicida. Também relacionam esse 
comportamento ao aumento de suas taxas ao sofrimento psíquico, pré-existência de transtornos 
mentais, uso de substâncias e isolamento social. A falta de estrutura e de qualificação profissional 
também é indicada como aspecto essencial para melhora da assistência. As principais contribuições 
deste estudo se referem a identificar a percepção dos enfermeiros diante do comportamento suicida, 
destacando a falta de preparo profissional e estruturas assistenciais que geram sentimentos 
negativos nos profissionais, observando a necessidade de novas estratégias de abordagem ao tema, 
resultando em maior qualificação profissional.  
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PERCEPTION OF NURSES AGAINST THE PATIENT WITH SUICIDE BEHAVIOR 

 

ABSTRACT 

The objective of the present study was to evaluate the perception and feelings of the nurses of a 
hospital unit and emergency unit towards suicidal behavior. To do so, a qualitative-descriptive 
research using a structured questionnaire and applied to 10 nurses of the described units was carried 
out. The results showed that some nurses still blame the family for suicidal behavior. They also related 
this behavior to increasing their rates of psychological distress, pre-existence of mental disorders, 
substance use and social isolation. The lack of structure and professional qualification is also 
indicated as an essential aspect for improving assistance. The main contributions of this study are to 
identify nurses' perception of suicidal behavior, highlighting the lack of professional preparation and 
assistance structures that generate negative feelings among professionals, noting the need for new 
strategies to approach the theme, resulting in a higher professional qualification. 
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INTRODUÇÃO 

 Atualmente, as taxas de mortalidade por suicídio atingem níveis, em números 

absolutos, altamente preocupantes e mantêm um crescimento progressivo que o 

destaca como um grave problema de saúde pública. Dados epidemiológicos obtidos 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) registram cerca de um milhão de 

pessoas que efetivam o suicídio anualmente abrangendo todas as faixas etárias e 

estima-se que a cada 40 segundos uma pessoa se suicide, o que classifica o 

mesmo entre as dez principais causas de morte no mundo (Oliveira et al., 2016). 

 O Brasil, comparado a outros países, como Canadá, Estados Unidos da 

América, Hungria e Japão, apresenta taxa relativamente baixa de óbitos por suicídio, 

entretanto, ocupa o nono lugar em números absolutos, o que não inclui as tentativas 

de suicídio que representam maiores ocorrências, superando em, pelo menos, dez a 

quarenta vezes o ato consumado (Oliveira et al., 2016b). Estima-se que, em 2020, o 

suicídio alcançará 1,53 milhões de pessoas no mundo, baseando-se na tendência 

atual (Oliveira et al., 2016b; Navarro & Martínez, 2012). 

 O suicídio apresenta-se como um fenômeno complexo e multicausal, 

relacionado e estimulado pela interação de fatores biológicos, psicológicos e 

socioambientais (Oliveira et al., 2016b; Magrini, 2017). A predominância em termos 

de idade e gênero encontra-se nas pessoas idosas (acima dos 65 anos de idade) e 

no sexo masculino, respectivamente. No entanto, no que se refere às tentativas, 

tem-se uma relação inversa com predomínio entre jovens e sexo feminino. A lesão 

autoprovocada – enforcamento, arma de fogo – e a autointoxicação – pesticidas, 

medicamentos – são os principais meios de escolha (Silva et al., 2017). Entre a 

população jovem (15 a 29 anos), os dados do Sistema de Informações sobre 
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Mortalidade (SIM) revelam que o suicídio é a quarta maior causa de morte no país 

(Brasil, 2017). 

 Os comportamentos suicidas refletem a interação de uma série de fatores de 

risco de ordem biopsicossocial que predispõem o indivíduo a uma agressão 

autoinfligida com potencialidade suficiente em resultar a morte ou causar lesões a si 

próprias (Navarro & Martínez, 2012). As formas distintas desse comportamento 

envolvem a ideação suicida (pensar e planejar formas de morrer), a tentativa de 

suicídio (comportamento autoagressivo sem evolução fatal) e o suicídio consumado 

(processo de morte autoinfligida), ou seja, reflete o percurso desde a motivação e 

ideação até o planejamento do método e a autoagressão (Liba et al., 2016). 

 Diversas situações que geram estresse, ansiedade e sentimentos de 

incapacidade de resolução de problemas pessoais podem estar associadas e 

aumentar o risco ao comportamento suicida (Gonçalves, Freitas & Sequeira, 2011). 

Os transtornos mentais têm associação direta ao suicídio em mais de 90% dos 

casos, conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). Entre esses 

transtornos estão: a depressão, os transtornos de humor, transtornos de 

personalidade, esquizofrenia e relacionados ao consumo de substâncias (Silva et al., 

2017). Além disso, histórias prévias de tentativas de suicídio aumentam o risco, 

levando em consideração o tempo de ocorrência e a severidade do último episódio, 

isto é, o risco aumenta quanto mais séria e recente a tentativa (Gonçalves, Freitas & 

Sequeira, 2011). 

 O paciente com comportamento suicida apresenta uma ambivalência de 

sentimentos, a existência simultânea de duas ideias que se opõem no que se refere 

à sua indecisão perante a vida, isto é, o indivíduo deseja morrer e, simultaneamente, 

deseja ser resgatado. Em consequência disso, muitos pacientes são encaminhados 
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ou procuram o serviço de saúde – principalmente as unidades de emergência – após 

a tentativa falha (Gonçalves, Silva & Ferreira, 2015).  

 O atendimento direcionado a esses pacientes no serviço de emergência e a 

assistência oferecida no âmbito hospitalar fundamenta-se no acolhimento realizado 

com qualidade e segurança, ofertando o cuidado integral, que extrapole a estrutura 

organizacional hierarquizada da assistência à saúde e garanta a atenção individual e 

coletiva qualificada que atue na erradicação das causas, diminuição dos riscos e 

tratamento de danos (Gutierrez, 2014). 

 Neste estudo, destacam-se os profissionais de enfermagem, devido ao 

contato próximo com os usuários, em virtude de estabelecerem contato direto e 

constante a estes pacientes e proximidade com seus familiares. O enfermeiro deve 

proporcionar o acolhimento, identificação do potencial risco, a prevenção de agravos 

às lesões e o cuidado pós-tentativa de suicídio, intervindo de forma resolutiva aos 

usuários com comportamento suicida (Liba et al., 2016; Hagen, Knizek & 

Hjelmeland, 2017). 

 Estudos nacionais e internacionais revelam atitudes negativas de enfermeiros 

frente aos indivíduos com comportamento suicida, relacionadas à interpretação e 

sentimentos que o assunto desencadeia no profissional. Também destacam as 

dificuldades desses profissionais relacionadas às questões culturais e religiosas, e 

apontam a necessidade de que eles exerçam o cuidado de forma ética e sem 

julgamentos (Navarro & Martínez, 2012; Botti et al., 2015). Nota-se que a grande 

maioria dos enfermeiros e a equipe de enfermagem se distanciam emocionalmente 

para evitarem envolvimento com o fato e com as dificuldades apresentadas pelo 

paciente (Botti et al., 2015).  
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 Visto isso, os enfermeiros, que fornecem a maior parte do cuidado direto aos 

pacientes, necessitam de uma formação aprimorada com investimentos em 

educação, treinamento, supervisão e apoio a esses profissionais, abrangendo 

habilidades em aspectos do autoconhecimento, empatia, comunicação, 

humanização e atitudes frente ao comportamento suicida. Tais ferramentas são 

necessárias para facilitar o cuidado e diminuir as dificuldades relacionadas à falta de 

informação (Hagen, Knizek & Hjelmeland, 2017). 

 Portanto, em virtude dos enfermeiros serem propensos a estabelecer o 

primeiro contato com os indivíduos pós-tentativa de suicídio, apresentando papel 

central no manejo inicial desses casos, este estudo deseja avaliar o conhecimento e 

sentimentos advindos dos enfermeiros de um hospital geral e de uma unidade de 

pronto atendimento com relação aos pacientes com comportamento suicida. Desta 

forma, elucidando o conhecimento dos mesmos sobre o assunto e a percepção que 

fazem diante do paciente. 

 

MÉTODO 

Optou-se pela pesquisa qualitativa descritiva, uma vez que tem como principal 

característica o ambiente natural como contexto de coleta de dados em fenômenos 

sociais individuais e grupais (Martins, 2004). 

O estudo se desenvolveu em um hospital de médio porte e uma Unidade de 

Pronto Atendimento, localizados em um município do interior do estado de São 

Paulo, sendo um serviço de referência na região e que, com frequência, presta 

atendimento a pacientes com comportamento suicida. 

 A população analisada correspondeu aos enfermeiros das duas unidades de 

serviço já especificadas, englobando os períodos diurnos e noturnos, num total de 
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10 participantes. O critério de inclusão compreendeu todos os enfermeiros 

convidados e presentes no local da pesquisa durante o período de coleta que 

expressaram consentimento da realização do estudo, por meio da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, após a leitura da Carta de Informação 

e esclarecimento de eventuais dúvidas. Como critério de exclusão, os profissionais 

que estavam de folga, de férias, de licença e os que se recusaram a participar do 

estudo. 

 As narrativas foram coletadas no próprio ambiente laboral, conforme dias e 

horários de jornada de trabalho junto aos enfermeiros. A entrevista, em média, exigiu 

a disponibilidade de 15 minutos. Os pesquisadores estavam presentes nos horários 

de trocas de plantão para abordar os participantes e definirem o melhor momento 

para a coleta.  

Para isto, a amostra deu-se por meio de uma entrevista estruturada, baseada 

em um questionário pré-determinado e elaborado pelos pesquisadores com uma 

parte inicial de caracterização dos participantes e a outra parte composta por um 

roteiro direcionado aos tópicos do estudo contendo três perguntas, como forma de 

registrar o conhecimento, a percepção e os sentimentos provenientes desses 

enfermeiros diante do paciente com comportamento suicida. 

Destaca-se que as instituições aprovaram a presença e abordagem dos 

pesquisadores aos profissionais, desta forma facilitando a comunicação e o próprio 

agendamento. A pesquisa foi áudio gravado para posterior transcrição na íntegra. 

Os dados foram coletados após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa, conforme o parecer n° 2.520.351. O estudo seguiu as normas e 

procedimentos éticos envolvendo seres humanos, propostos pela Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa, contidos na Resolução 466/2012. 
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 A análise e interpretação das informações coletadas se deram por meio de 

três etapas. Entre essas etapas incluíram: a pré-análise, como forma de organização 

das informações; a exploração do material, na qual ocorreu o recorte de informações 

e observou-se a necessidade de discutir os dados em categorias, agrupando-se, 

dessa forma, os mesmos em três categorias: a primeira discute a percepção dos 

profissionais em relação aos pacientes com comportamento suicida, a segunda 

aborda as causas do aumento das taxas de suicídio na percepção dos enfermeiros, 

a terceira referente aos sentimentos vivenciados pelos enfermeiros diante do 

atendimento prestado aos pacientes que atentaram contra a própria vida e, por fim, 

realizada a discussão dos resultados obtidos. 

 

RESULTADOS e DISCUSSÃO 

 A amostra do estudo foi composta por enfermeiros de todos os turnos, 

provenientes das duas instituições, o que totalizou 10 profissionais que aceitaram a 

participação na pesquisa e que já prestaram atendimento a pacientes com 

comportamento suicida. Destes profissionais, 9 eram do sexo feminino e 1 do sexo 

masculino, a idade variou entre 28 a 59 anos e a maioria (quatro) eram casados, 

seguidos dos solteiros (três). Com relação ao tempo de ocupação na instituição, a 

média foi de 8,6 anos e, quanto ao tempo de formado, 13,6 anos.  

 Salienta-se que o suicídio é um tema complexo e abrangente a diversos 

fatores, o que desperta curiosidade e dúvidas aos profissionais e, visto isso, foi 

realizada a análise do conteúdo das entrevistas, como forma de colaborar para o 

manejo e assistência prestados a estes pacientes e elaboração de estratégias para 

o atendimento qualificado. 
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Percepção dos profissionais em relação aos pacientes com comportamento suicida 

 Observa-se que muitos enfermeiros associam o comportamento suicida com 

questões familiares, inclusive sugerindo uma responsabilidade da família sobre o 

ato: 

 

“(...) não têm ajuda dos familiares (...)” (E1) 

“(...) geralmente, vêm de um histórico familiar desestruturado (...)” (E2) 

“(...) vejo que procuram por ajuda e atenção, tanto da família, como dos próprios 

profissionais (...)” (E3) 

“É perceptível que o paciente com comportamento suicida não tem uma base 

familiar (...)” (E4) 

“Acredito que o principal fator é o meio familiar, onde existe uma decadência grande 

na estrutura familiar (...)” (E5) 

“Vejo que, às vezes, o que leva o paciente ao suicídio é a falta de estrutura familiar 

(...)” (E6) 

 

 Os conflitos familiares, a falta de diálogo e amor no ambiente familiar são 

apontados como eventos antecedentes em tentativas de suicídio descritas pelos 

enfermeiros do presente estudo e de estudos anteriores, além de considerar que 

muitos suicídios poderiam ser evitados se transcorrida maior atenção e disposição 

entre os membros da família, incluindo o amparo relacionado a processos 

patológicos (Turkles, Yilmaz & Soylu, 2017), visto que muitas tentativas são 

impulsivas, significando apenas um pedido de ajuda (Groh, Anthony & Gash, 2018). 

Além disso, autores relatam que famílias disfuncionais são características para o 
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suicídio, envolvendo a má comunicação, falta de empatia e, principalmente, o 

consumo de álcool e drogas (Castro et al., 2017). 

Porém, o fato de relacionar a família ao comportamento suicida muitas vezes 

gera dor e sofrimento aos envolvidos. A família e/ou cuidadores familiares recebem 

forte impacto diante do membro suicida, o que intervém no bem-estar e saúde 

mental dos mesmos, trazendo angústia, desamparo e um fardo pesado a carregar 

(Laughlin et al., 2014). A atitude suicida, muitas vezes, pode resultar em sentimento 

de culpa para os familiares. 

 Diante disso, é importante que os profissionais de enfermagem estejam 

atentos aos seus comportamentos e falas diante dos familiares. Além disso, devem 

oferecer apoio à família, verificando as suas necessidades, agindo de forma 

empática e à procura de maneiras que visem solucionar as dificuldades emocionais 

vivenciadas (Laughlin et al., 2014). 

 Os enfermeiros do estudo também apresentam a correta percepção de que o 

comportamento suicida está relacionado ao sofrimento psíquico e doença: 

 

“Percebo que esses pacientes estão doentes e, por vezes, não se dão conta disso e 

(...) não procuram ajuda (...) levando a tentativas de tirar sua própria vida.” (E1) 

“Acredito que são pacientes que passam por intenso sofrimento (...)” (E2) 

“(...) falta de aceitação do paciente e familiar em relação à doença (...)” (E6) 

 

 Observa-se na literatura que o risco às tentativas de suicídio aumenta com a 

presença de transtornos mentais, de humor, ansiedade, psicóticos, do uso de 

substâncias, a esquizofrenia (Liu et al., 2018) e, associados aos sentimentos de 

desesperança e solidão, sofrimento intenso e psicopatologias agravam ainda mais a 
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situação (Abreu et al., 2010). Evidencia-se a depressão como um importante preditor 

da tentativa de suicídio, fundamentado pelos profissionais abordados e estudos 

anteriores (Indu et al., 2017). 

 Considerando esta relação existente entre intenso sofrimento psíquico e o 

risco suicida, é importante que a equipe de enfermagem, diante desta informação, 

esteja atenta percebendo que ele engloba uma conjugação entre o biológico e o 

psicossocial, portanto, deve favorecer as ações de prevenção, atentando-se à 

integralidade do indivíduo. A equipe deve favorecer o acolhimento e o vínculo para 

identificar e intervir com os usuários com comportamento suicida, inclusive 

observando as doenças relacionadas e o curso de tratamento que estão sendo 

desenvolvidos (Abreu et al., 2010).  

 É interessante observar que os enfermeiros percebem o comportamento 

suicida coerente à literatura, em destaque à doença e sofrimento psíquico. Porém, 

evidencia-se que deve existir uma atenção especial aos comportamentos e falas 

para não culpabilizar a família. 

 

Causas do aumento das taxas de suicídio na percepção dos enfermeiros 

 É perceptível que a maioria dos enfermeiros considera que os transtornos 

mentais pré-existentes, o uso de drogas, o isolamento social e a falta de estrutura e 

qualificação profissional são causas relacionadas ao aumento das tentativas de tirar 

a própria vida e o suicídio concluído.  

 Observa-se abaixo a percepção dos enfermeiros em relação ao aumento do 

suicídio causado por transtornos mentais.  
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“Geralmente, esse aumento está relacionado ao sofrimento psicológico (depressão, 

esquizofrenia, entre outras doenças) enfrentado por muitas pessoas (...)” (E2) 

“(...) fatores patológicos, (...)de um paciente que necessita de ajuda e cuidados 

psicológicos ou psiquiátricos.” (E5) 

“Acredito que as causas do aumento desta taxa se devem às doenças psicóticas 

(esquizofrenia, entre outras), depressão aguda (...)” (E8) 

 

 Em estudo de casos de autópsia psicológica realizado no Japão com 

familiares mais próximos de pacientes suicidas (2006-2009) e residentes vivos de 

uma comunidade com casos de tentativa suicida, demonstrou-se que os transtornos 

mentais estão associados ao maior risco de suicídio, sendo compatível com o 

presente estudo. Particularmente, os transtornos de humor e de depressão são mais 

intimamente relacionados ao risco e os transtornos de ansiedade, psicóticos e 

relacionados ao álcool também têm relação considerável (Hirokawa  et al., 2012). 

 É importante que profissionais de enfermagem estejam atentos a esse 

aumento da taxa de casos de suicídio de forma a desenvolver estratégias de 

intervenção eficazes, destacando as políticas públicas para prevenção do suicídio 

que facilite o acesso e aprimore a assistência aos serviços de saúde mental (Koch & 

Oliveira, 2015). 

 Para tanto, embora a avaliação e diagnóstico prévio de transtornos mentais 

possa não ser preciso, devido aos sintomas mascarados pelo indivíduo, faz-se 

necessário que profissionais capacitados em saúde mental desenvolvam protocolos 

diagnósticos, por meio de entrevistas estruturadas e aplicadas a informantes 

diferentes além do próprio indivíduo avaliado, que sejam membros da família ou 

associados próximos ao indivíduo. Para que, desta forma, considerem-se os 
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indivíduos que apresentam risco ao ato suicida e implementem programas de 

prevenção ao suicídio (Tong, Phillips & Yin, 2018). 

 Ainda na visão dos profissionais abordados no estudo, aponta-se a percepção 

de que as taxas elevadas de suicídio associam-se ao uso de drogas, conforme 

relatos a seguir. 

 

“(...) está relacionado (...) ao aumento exacerbado do consumo e usuários de drogas 

e bebidas alcoólicas.” (E2) 

“Inúmeros fatores, principalmente na adolescência, como o aumento do consumo de 

drogas (...)” (E3) 

“A grande maioria das tentativas estão relacionadas às drogas (...)” (E6) 

“Acredito que esse aumento esteja acompanhando alguns fatores como a 

depressão, o consumo de drogas (...)” (E9) 

 

 Autores descrevem que transtornos por uso de substâncias alucinógenas 

elevam a capacidade de exposição a eventos dolorosos e provocativos, além de 

gerar sensações de sobrecarga aos usuários que, em consequência disso, 

relacionam-se ao risco elevado de atos e comportamentos suicidas (Silva, Ribeiro & 

Joiner, 2015). O abuso de substâncias gera relações sociais conturbadas e 

instáveis, abstinência pela falta de drogas, o sentimento de culpa ao que representa 

à família, o isolamento e as mudanças bruscas de comportamento incentivam às 

tentativas de autoagressão, de forma a externalizar o sofrimento psíquico 

experimentado (Ribeiro et al., 2016). 

  Estudos prévios com homens usuários de álcool e outras drogas em 

tratamento em um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-Ad) do 
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Rio Grande do Sul, encontraram associação entre ao abuso de substâncias 

entorpecentes com o desenvolvimento do comportamento suicida e, para tanto, 

observa-se a necessidade de uma articulação e união de setores e redes de 

serviços de urgência e emergência, serviços de saúde mental e a Estratégia Saúde 

da Família, de forma a contribuir para o manejo e prevenção do suicídio (Ribeiro et 

al., 2016). 

 Os enfermeiros deste estudo também referem o isolamento social como 

causa ao aumento das taxas de suicídio; os relatos a seguir ilustram esta percepção: 

 

“(...) além disso, o uso da tecnologia de forma abusiva faz com que haja mais 

solidão na vida das mesmas. Falta um pouco de amor em tudo que fazemos; se 

parássemos um pouco para olhar o outro com mais atenção, poderíamos detectar 

esse tipo de comportamento e a necessidade ajuda.” (E1) 

“(...) o aumento do consumo de drogas, bullying, internet (os deixam solitários e 

afastados) e a própria família, pela falta de diálogo (...)” (E3) 

“(...) devido à reclusão e falta de diálogo entre as pessoas (...)” (E4) 

“(...) as pessoas se sentem muito solitárias, com a perda de vínculos e o uso abusivo 

da tecnologia.” (E8) 

“O aumento se dá pelo fato de os problemas e tribulações do dia-a-dia gerarem 

certa falta de atenção e diálogo e a possibilidade de desabafos para com as outras 

pessoas, o que caracteriza o isolamento, capaz de fazer com que as pessoas 

“encontrem” no suicídio a solução de seus problemas.” (E10) 

 

 Estudos anteriores abordam o isolamento social e a solidão como fatores para 

o risco de suicídio, visto que as relações sociais diminuídas ou prejudicadas trazem 



 56 

condições negativas à vida das pessoas (Hunt et al., 2017), no que se refere a 

pessoas que vivem sozinhas, falta de laços sociais (amigos e familiares), não ter 

pessoas de confiança e para receber apoio psicológico (Milner et al., 2015), além do 

uso abusivo dos meios tecnológicos que privam as pessoas de atividades e 

conexões sociais (Medrano & Rosales, 2018) 

 Em virtude disso, se destaca a necessidade de otimizar o apoio social à 

população vulnerável que, frequentemente, apresenta-se isolada ou estigmatizada, 

oferecendo um ambiente compassivo, empático e que traga sentimentos de 

esperança (Spino et al., 2016). 

 Também nota-se a consciência desses profissionais de enfermagem de que 

as taxas do comportamento suicida podem estar relacionadas à necessidade de 

qualificação profissional e estrutura assistencial para a prevenção e 

acompanhamento dos casos. 

 

“(...) Estes pacientes necessitam de ajuda profissional, especialmente psicológica 

(psicólogos)” (E3). 

“(...) Percebo que não há estrutura para o paciente depressivo/usuário de 

drogas/esquizofrênicos (entre outros); quando são admitidos no pronto atendimento 

(...)” (E4). 

“(...) Dessa forma, este paciente necessita de amparo profissional e qualificado 

como forma de tratamento.” (E5) 

“Acredito que estes pacientes necessitam de ajuda profissional, especialmente 

psicológica (...) que vão além de atendimentos de saúde que estamos acostumados 

no dia-a-dia no ambiente hospitalar e em outras unidades de saúde. (...) acredito na 
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necessidade de profissionais qualificados para ajudá-los (...) uma equipe preparada 

para este tipo de atendimento (...)” (E8) 

“(...) falta de acolhimento e identificação na atenção básica (...)” (E9) 

 

 Em consonância com estudos prévios, com a finalidade de otimizar o 

atendimento aos pacientes como forma de prevenção ao suicídio, aponta-se a 

necessidade de atuação de uma equipe multiprofissional qualificada  no acolhimento 

e manejo ao indivíduo em questão (Helk et al., 2012). 

 A equipe multiprofissional qualificada ao atendimento do paciente psiquiátrico 

e/ou com comportamento suicida envolve a equipe de enfermagem, psicólogos, 

psiquiatras, agentes comunitários de saúde, assistentes sociais, profissionais 

especializados em saúde mental, entre outros, e tem como propósito contribuir para 

a minimização dos riscos e do número de mortes por suicídio (Kelleher, Kelleher & 

Grad, 2014; Kohlarausch et al., 2008). 

 Os serviços de emergência são, muitas vezes, o primeiro contato e os 

primeiros cuidados de saúde prestados a estes pacientes, tornando importante que 

seja dada a atenção necessária à prevenção de um possível suicídio (Jin et al., 

2011) e, para isso, entende-se a necessidade de profissionais não em quantidade 

maior, mas que possuam treinamento e estejam qualificados a este tipo de 

atendimento (Leo et al., 2013). 

 A estrutura assistencial em saúde apresenta falhas, principalmente no que 

envolve a dificuldade em identificar um paciente em risco e a falha na atenção a ser 

dedicada ao paciente. Isto devido à falta de treinamento profissional, à 

disponibilidade de tempo diminuída, à falta de conhecimento e encaminhamento a 

serviços de saúde mental permitindo a continuidade ao tratamento pós-crise e 
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atendimento emergencial (Leo et al., 2013). As barreiras ao acesso à saúde e 

serviços sociais e à demanda crescente por serviços de saúde mental que 

ultrapassa a capacidade do sistema (Wang et al., 2016). Com isso, é necessário 

maior esforço e dedicação para a sistematização dos serviços de atendimento, tanto 

emergencial, como na continuidade de apoio e tratamento ao paciente (Jin et al., 

2011). 

Com satisfação, nota-se que, em relação ao aumento das taxas, os 

enfermeiros do estudo demonstraram estar conscientes dos fatores que influenciam 

nesse aumento. 

 

Sentimentos vivenciados pelos enfermeiros diante do atendimento prestado aos 

pacientes que atentaram contra a própria vida 

 

 Parte considerável dos enfermeiros do estudo relatam sensações negativas 

em relação à assistência prestada ao paciente suicida, especialmente no que se 

trata de sentimentos de desespero, frustração, tristeza, fragilidade e, por vezes, 

revolta. 

 

“No início causa certa revolta e ao mesmo tempo comoção com a situação (...) forma 

de chamar a atenção dos familiares (...)” (E2) 

“Particularmente, sinto certa revolta, pois são tantas pessoas querendo viver apenas 

um dia a mais, e outros saudáveis (na grande parte) querendo tirar a própria vida 

(...)” (E3) 
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“São diversos sentimentos despertados em nós, profissionais, no momento da 

assistência a este paciente, como desespero, frustração e fragilidade, por nos 

sentirmos incapazes e até despreparados para este cuidado (...)” (E8) 

“Nos sentimos impotentes e, às vezes, deprimidos, pois fazemos de tudo para salvar 

um paciente e ele acaba tirando a vida com as próprias mãos.” (E10) 

 

 Estudos mostram que, geralmente, os profissionais expressam reflexões 

moralistas, não empáticas e de caráter condenatório relacionado ao suicídio, 

considerando que essas pessoas desperdiçam a própria vida, enquanto esta é a 

coisa mais desejada pelas pessoas em geral. Além disso, expressam sentimentos 

de tristeza, frustração, compaixão e satisfação em ser capaz de ajudar o paciente 

suicida (Vedana et al., 2017). 

 Por fim, os enfermeiros questionados no estudo tiveram a percepção e 

clareza de que existe entre os profissionais um despreparo e dificuldade na 

assistência voltada a estes pacientes, o que pode, muitas vezes, contribuir para o 

insucesso na atenção a ser dedicada em cada caso e na continuidade do 

tratamento. 

 

“Me sinto abalada, pois vejo que não temos preparo para cuidar desses pacientes; 

estamos condicionados a tratar a doença física das pessoas, mas não o tratamento 

psicológico (...)” (E1) 

“Me sinto de mãos atadas, pois não sei lidar com este tipo de paciente; acredito na 

necessidade de profissionais qualificados para ajudá-los. (...)” (E3) 
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“(...) nos sentirmos incapazes e até despreparados para este cuidado. Embora 

devêssemos dar o suporte necessário, ouvir, ser atencioso, diminuir a angústia e o 

desespero vivenciado pelo paciente e pela família, temos certa dificuldade a esta 

assistência.” (E8) 

“(...) cabe a nós ouvir e dar o suporte necessário, embora tenhamos resistência e 

dificuldade nesse cuidado (...)” (E9) 

 

 A percepção dos entrevistados deste estudo condiz com a literatura no que 

diz respeito ao despreparo profissional em lidar com pacientes suicidas. Os 

enfermeiros reconhecem certa inadequação na identificação do comportamento 

alterado e passível de risco ao suicídio, além da falha na própria assistência na 

emergência e no tratamento requerido ao paciente, encontrando dificuldades e 

inabilidade neste contexto (Matadela & Matlakala, 2016).  

 Visto isso, entende-se a necessidade de conhecimento profissional, 

preparação psicológica e treinamento no atendimento à vítima suicida, visto que é 

parte da exigência do papel do enfermeiro envolver-se e atuar no cuidado ao 

paciente admitido para o atendimento (Vedana et al., 2017). 

 Por conseguinte, é fundamental o desenvolvimento de protocolos, programas 

de prevenção ao suicídio, políticas institucionais, momentos de discussão e troca de 

experiências e a melhora na abordagem do suicídio nas graduações, que visem à 

qualificação da equipe e dos profissionais que mantêm o contato e o cuidado a ser 

proporcionado ao paciente. 
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CONCLUSÃO 

Constata-se, apoiado neste estudo, que a assistência ao paciente com 

comportamento suicida carrega uma tarefa desafiadora aos enfermeiros, 

especialmente devido às concepções negativas e ainda remotas, pronunciadas nas 

falas dos entrevistados. 

 Embora experimentem a correta percepção de que este comportamento 

associa-se a um intenso sofrimento psíquico, a transtornos mentais e por uso de 

substâncias pré-existentes, ao isolamento social e à solidão que trazem condições 

negativas à vida das pessoas, ainda existe a necessidade de rever alguns conceitos 

relacionados à família, oferecendo atenção e apoio, de forma a não culpabilizá-la. 

Para isso, recomenda-se a estruturação de medidas que permitam o 

estabelecimento de uma comunicação terapêutica, atividades de ocupação e 

monitoramento efetivo, valorizando o paciente e os familiares. 

A falta de estrutura e qualificação profissional resultante no despreparo dos 

enfermeiros à identificação e ao próprio atendimento emergencial e, ainda, a 

frustração e revolta experimentadas por eles, são informações disponibilizadas pelas 

entrevistas do presente estudo e pelos estudos que abordaram o tema 

anteriormente. Com isso, atenta-se à necessidade de fornecer aos profissionais um 

treinamento adequado no contexto e gestão ao paciente suicida, além de promover 

estratégias de apoio em forma de discussões intersetoriais e interprofissionais, e 

otimizar a própria  educação e formação destes.  

 As principais contribuições deste estudo se referem a identificar a percepção 

dos enfermeiros diante do comportamento suicida, destacando a falta de preparo 

profissional e estruturas assistenciais que geram sentimentos negativos nos 
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profissionais, observando a necessidade de novas estratégias de abordagem ao 

tema, resultando em maior qualificação profissional. 

 A principal limitação deste estudo se caracteriza pelo fato de abranger uma 

quantidade pequena de profissionais do interior do estado de São Paulo, visto que a 

realidade possa não ser a mesma em outras regiões. Entretanto, o estudo é de 

grande relevância social, em virtude da importância e aumento das taxas de suicídio 

mundialmente, que trazem a necessidade de intervenções que favoreçam a 

prevenção e capacitem os profissionais de saúde para lidar de maneira adequada 

diante das situações que envolvam o tema. 
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