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As tentativas de suicídio ocupam, atualmente, grande parte dos atendimentos nos hospitais
de emergência no Brasil. Percebe-se que nem sempre é dada a devida atenção às
situações de autoagressão física que são acompanhadas de grande sofrimento psíquico.
Falta de preparo da equipe de saúde, preconceitos dos próprios sujeitos que tentam o
suicídio e dificuldade de acesso aos serviços de saúde constituem-se os principais
obstáculos à assistência adequada e, consequentemente aos meios de prevenção. O
fenômeno do suicídio demanda um olhar especializado para a intervenção na crise,
contextualizada por uma rede de cuidados: a intervenção médica, social, psicológica e da
própria família. Percebe-se que os serviços de saúde em geral não possuem estratégias de
cuidado para lidar com estas situações. O objetivo deste trabalho é analisar as práticas de
assistência às tentativas de suicídio no município de Campos dos Goytacazes/RJ tendo
como finalidade a criação de estratégias de prevenção do suicídio. Sendo uma pesquisa
qualitativa, o método utilizado será a pesquisa bibliográfica e documental, entrevistas com
usuários e equipe de saúde, e análise do discurso como tratamento do material coletado.
Partindo da referência de um protocolo implantado recentemente em um hospital e na rede
de saúde mental do município, compreende-se que a dificuldade na assistência a esse
agravo se deve à falta de Integralidade em diferentes segmentos da saúde, causando
interrupções na continuidade da assistência. A Integralidade deve ser entendida como um
conjunto articulado de ações e serviços de saúde, preventivos e curativos, individuais e
coletivos, em cada caso, nos níveis de complexidade do sistema. Conclui-se que a
necessidade de estabelecer uma rede de cuidados às tentativas de suicídio constitui uma
das formas de promover uma assistência especializada a ponto de interferir na política de
saúde local.
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