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INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

Levantamento da produção de teses e dissertações 
produzidas nas universidades brasileiras, no período de 1996 
a 2007. Foram encontradas 341 teses e dissertações, sendo 
83 em texto completo e 258 em resumo. Essa produção se 
divide em 263 dissertações e 78 teses, tendo 230 autoras e 
111 autores.

 

CONCLUSÕES

Espera-se que esta pesquisa  possa  servir de apoio ao Sistema Único de Saúde (SUS) ao dar destaque à essa 
produção e ao grupo de especialistas no tema, de modo a melhorar a qualidade no atendimento prestado às vítimas do 
comportamento suicida.

RESULTADOS

METODOLOGIA

O levantamento foi realizado na Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações do IBICT, na base de teses da CAPES e nos 
catálogos online de instituições universitárias públicas e 
privadas, além de pesquisa por autor na Plataforma Lattes.

Entre as áreas do conhecimento com maior produção 
científica sobre o tema estão a saúde mental, 
enfermagem, farmácia,  ciências sociais e letras.

Homicídios praticados antes do suicídio foram objeto de 
estudo de 06 trabalhos. Outros 06 tinham relação direta 
com a violência em geral. 

Os suicídios por intoxicação química foram temas de 51 
pesquisas, sendo 21 dedicadas aos agrotóxicos.

O comportamento suicida é um problema de saúde pública 
que vem se agravando no Brasil. Os estudos sobre o tema 
são incipientes, entre outras coisas, por falhas de 
notificação e por preconceito.

As instituições de ensino superior que mais se destacaram nessa 
produção foram:
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Os sub-temas clínicos do suicídio foram assim registrados:

Entre os atores do comportamento suicida foram destaque:

Suicídios relacionados ao trabalho  também foram estudados:

A literatura, tratando do tema, esteve presente em 35 
trabalhos.
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