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Resumo 

O comportamento suicida é um fenômeno complexo e multifatorial. No âmbito da saúde 

pública, o acesso de pessoas que apresentam alguma classe de comportamento suicida 

ocorre majoritariamente por meio das redes de urgência/emergência (atenção 

terciária/hospitais) e das redes de cuidado continuado (Atenção Primária à Saúde 

(APS)/Unidades Básicas de Saúde (UBS).  O presente trabalho foi divido em dois estudos. 

O primeiro teve como objetivos: (1) realizar um levantamento de estudos nacionais e 

internacionais sobre o atendimento de pessoas na APS e (2) identificar nos estudos sobre 

o atendimento de pessoas em serviços primários as orientações quanto ao 

acolhimento/atendimento, rastreio e/ou avaliação de risco de suicídio e 

encaminhamentos. Foram selecionados 22 estudos coletados nas das bases PubMed, 

Portal Regional da Saúde e Cochrane Library. O segundo estudo objetivou (1) avaliar os 

documentos e normativas técnicas que regem o fluxo de atendimento de Acolhimento na 

APS no contexto brasileiro e (2) identificar, com base no procedimento desenvolvido por 

Todorov et al. (2004), possíveis contingências presentes nos documentos quanto ao 

Acolhimento, especialmente das demandas relacionadas ao comportamento suicida. 

Dentre as 21 contingências encontradas apenas seis eram completas. O uso de termos 

peculiares do Sistema Único de Saúde (SUS) foi considerado um dificultador para o 

procedimento de acolher. Ainda, identificou-se algumas divergências quanto às 

orientações sobre o acolhimento/atendimento pessoas que apresentam alguma classe de 

comportamento suicida, provavelmente decorrentes da origem da maioria dos estudos 

revisados (internacional) e os dos documentos avaliados (nacional). A partir dos achados 

nos estudos 1 e 2 foi elaborado um material autoinstrutivo de base analítico-

comportamental, ainda em teste, que poderá vir a ser utilizado por profissionais que atuam 

no Acolhimento na APS no Brasil.  
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