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Introdução: O suicídio é considerado uma das maiores causas de morte não natural e deve
ser tratado como um problema de saúde pública. As tentativas de suicídio resultam em atendimentos e internações hospitalares que geram gastos públicos, havendo a necessidade de
desenvolver políticas para prevenir e dar suporte clínico a estes pacientes. Objetivos: Estimar
a frequência do uso das substâncias tóxicas como meio de tentativas e suicídio no Hospital de
Base de São José do Rio Preto; Correlacionar as tentativas e suicídio por intoxicação exógena
a possíveis fatores clínicos e sócio-demográficos; Quantificar o resultado destas tentativas e a
interferência do atendimento realizado. Material e Métodos: Trata-se de um estudo descritivo
e transversal das tentativas de suicídio por intoxicação exógena notificadas nos atendimentos
realizados pelo Centro de Assistência Toxicológica de São José do Rio Preto no período entre junho/2010 e dezembro/2013. Os dados obtidos foram registrados na ficha de notificação
do Centro de Assistência Toxicológica e no prontuário eletrônico do sistema hospitalar utilizado. Os dados obtidos foram submetidos à análise descritiva. Resultados: Foram verificados
os dados de 432 prontuários. Verificou-se a predominância entre as mulheres adultas brancas
com ensino fundamental incompleto. A principal substância exógena utilizada foi medicamentos (73,5%) em que as tentativas de suicídio ocorreram em residências (94,8%). As principais
orientações realizadas nos atendimentos foram em ordem decrescente: Observação clínica,
tratamento sintomático, suporte clínico, lavagem gástrica, carvão ativado e antídoto. Os dados
analisados apresentaram como desfecho dos atendimentos alta médica em 94,4% dos casos e
óbito em 2,3% dos casos. Conclusão: A prevenção de tentativas de suicídio deve focar medidas de segurança ao acesso a medicamentos, visto que são as principais substâncias utilizadas dentro de suas residências.  
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