Resumos

TENTATIVAS DE SUICÍDIO: PRINCIPAL CAUSA DE INTOXICAÇÃO EXÓGENA NO MUNICÍPIO
DE MOSSORÓ, RN
BOAVENTURA, Y. C.¹; MARTINS, J.¹; XAVIER, P. B.²

¹ Discente do Curso de Medicina, Área das Ciências da Vida e Saúde — Universidade do Oeste de Santa
Catarina — Joaçaba, SC

² Docente do Curso de Medicina, Área das Ciências da Vida e Saúde — Universidade do Oeste de Santa
Catarina — Joaçaba, SC

Introdução: A tentativa de suicídio é um evento de notificação compulsória imediata, e
sua comunicação ao serviço de saúde é obrigatória. Segundo a Organização Mundial de
Saúde (OMS), os índices de suicídios são alarmantes, visto que um a cada 40 segundos,
tornando-se um problema de saúde que vem preocupando as autoridades da saúde.
Objetivo: Enumerar as ocorrências de tentativas de suicídio no Município de Mossoró, RN.
Metodologia: Estudo transversal de dados secundários disponíveis nas bases do Sistema de
Informação do DATASUS/SINAN do Ministério da Saúde e tabulados por meio do programa
TabNet. Baseou-se nas notificações de intoxicação exógena dos anos 2007 a 2017 tendo
como a circunstância a tentativa de suicídio no Município de residência Mossoró, RN. As
variáveis independentes foram: agente tóxico, faixa etária, sexo e evolução. A análise
foi por intermédio da estatística descritiva. Resultados: Dos 983 casos notificados de
intoxicações exógenas no período, 26,7% (263) foram por tentativas de suicídio, sendo a
causa principal das intoxicações. Quanto à faixa etária, 53,2% (140) estavam entre 20 e
39 anos, 67,3% (177) usaram medicamentos como agente tóxico, e 74,9% (197) dos casos
eram do sexo feminino. Em relação à evolução dos casos, 2% (5) foram a óbito. Conclusão:
É imperativo articular a notificação dos casos de tentativa de suicídio à vigilância
epidemiológica do Município o mais precoce possível para que ocorra tomada de decisão
e seja realizado o encaminhamento da pessoa para a rede de atenção à saúde. É notório
que a saúde mental necessita de mais atenção do Sistema Único de Saúde (SUS) para tentar
atenuar os casos de tentativas de suicídio no Munícipio e, principalmente, realizar medidas
de conscientização sobre o uso de medicamentos, pois muitos são de fácil aquisição nas
farmácias. Campanhas educativas direcionadas ao público mais recorrente e divulgação
dos programas de apoio já existentes a essa situação, como o Centro de Valorização da
Vida, são fundamentais, além de sensibilizar os profissionais da saúde quanto aos sinais
que indicam que o indivíduo está vulnerável a esse evento.
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