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Resumo: Este Trabalho de Conclusão do Programa de Residência Multiprofissional na Área 
da Urgência e Emergência, tem como objetivo abordar a intervenção do Serviço Social nos 
atendimentos realizados aos familiares dos pacientes internados no Serviço de Urgência e 
Emergência nos casos de tentativa de suicídio. Foram realizados levantamentos nos 
cadastros sociais, no intuito de identificar o perfil e verificar no sistema informatizado os 
registros dos retornos ao serviço de saúde por tentativa de suicídio. Pretende-se selecionar 
os casos de reincidência e identificar a abordagem preventiva que minimiza o retorno do 
paciente ao Serviço de Urgência e Emergência por tentativa de suicídio. 
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Abstract: This Work of Conclusion of the Program of Multiprofessional Residency in the 
Area of Emergency and Emergency, has as objective to approach the intervention of the 
Social Service in the care done to the relatives of the patients hospitalized in the Emergency 
and Emergency Service in the cases of attempted suicide. Surveys were carried out in the 
social registries, in order to identify the profile and verify in the computerized system the 
records of the returns to the health service for attempted suicide. The intention is to select 
the recurrence cases and identify the preventive approach that minimizes the patient's return 
to the Emergency and Emergency Service for attempted suicide. 
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1 INTRODUÇÃO 
O Serviço de Emergência é a referência para os atendimentos nos casos de comportamento 

suicida, uma das emergências mais frequentes em qualquer população do mundo. O suicido 

é um fenômeno complexo para o qual não existe uma única causa ou uma única razão. Ele 

resulta de uma complexa interação de fatores biológicos genéticos, psicológicos, sociais e 

ambientais. O suicídio é considerado um dos principais problemas de saúde pública, em 

todos os países, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). As estimativas 

do Word Health Organization - WHO, apontam que mais de 800.000 pessoas morrem por 

suicídio a cada ano e há muito mais que tentam suicídio, o Brasil está entre os dez países 

que registram os maiores números absolutos de suicídio, segundo dados compilados pela 



 

2 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

Organização Mundial de Saúde - OMS (Varnik, 2012;WHO,2014). Os atendimentos 

realizados aos pacientes internado por tentativas de suicídio é um desafio para os 

profissionais que muitas vezes não são capacitados para realizar um atendimento que 

demanda atenção e conhecimento. E a intervenção do profissional do Serviço Social junto a 

equipe multidisciplinar e nos atendimentos aos familiares reforça a legitimidade da profissão 

na sua função social. 

 

2 OBJETIVO 

A pesquisa tem o intuito de conhecer a abordagem preventiva realizada pelos profissionairs 

junto aos familiares dos pacientes internados por tentativa de suicídio no serviço de 

Urgência e Emergência e verificar a efetividade da abordagem. 

 

3 METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisade campo, articulada ao estudo descritivo exploratório de 

abordagem quanti –qualitativa. A pesquisa qualitativa é criticada por seu empirismo, pela 

subjetividade e pelo envolvimento emocional do pesquisador (MINAYO, 2001,p.4) 

A pesquisa será composta por cinco etapas: 1ª) realização de levantamento de dados em 

planilha para identificar 2ª) realização de contato telefônico com os familiares para verificar a 

possibilidade de participarem da pesquisa 3ª) aplicação de questionário 4ª) realização de 

levantamento dos dados obtidos através das entrevistas 5ª)conclusão da pesquisa. 

 

4 RESULTADOS 

Ao término deste estudo, espera-se conhecer como são realizados os atendimentos pelos 

profissionais do Serviço Social, aos familiares do paciente em casos de tentativa de suicídio 

que foram internados mais de uma vez no Serviço de Urgência e Emergência, pretende-se 

contribuir com o conhecimento científico para a fundamentação teórica da prática do 

assistente social, beneficiando paciente com subsídios para um atendimento humanizado e 

de qualidade, prevenindo o retorno ao serviço de urgência e emergência por tentativa de 

suicídio e ainda possibilitando a participação por parte da população usuária no processo de 

avaliação dos serviços de saúde. 
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