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RESUMO 
 
O suicídio é um problema atual de saúde pública, não distingue classes sociais e faixas etárias. Na 
categoria profissional de enfermagem é também uma realidade tendo diversas causas e precedentes 
para que ocorra, e o presente trabalho teve por objetivo identificar os principais fatores de risco para a 
ocorrência do suicídio na equipe de enfermagem. A metodologia de escolha foi o levantamento 
bibliográfico. Foi possível observar que a depressão, Síndrome de Burnout e ansiedade são os 
principais fatores ligados diretamente ao suicídio, estando ligados a demais fatores como insegurança 
no trabalho, baixa remuneração, fatores de estresse interpessoal, vivência de diversas emoções, 
responsabilidades e carga de trabalho elevada, ressaltando a importância de mais estudos referentes 
aos fatores ligados ao suicídio na equipe de enfermagem a fim de que se estabeleçam meios para 
sua prevenção. 
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ABSTRACT 
 
Suicide is a current public health problem, it does not distinguish social classes and age groups. In the 
nursing professional category, it is also a reality with several causes and precedents for its  
occurrence, thus, the present study aimed to identify the risk factors for the occurrence of suicide in  
the nursing staff. The methodology of choice was the bibliographic survey method. It was observed 
that depression, Burnout Syndrome and anxiety are the main factors directly linked to suicide, being 
linked to other factors such as job insecurity, low payment, interpersonal stress factors, experience of 
various work related emotions, responsibilities and high workload, emphasizing the importance of 
further studies on the factors related to suicide in the nursing staff in order to establish means for its 
prevention. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

O Suicídio de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), é uma 

ação deliberada visando autodestruição cometida pelo indivíduo consciente, sendo 

prevenível e quando identificados seus sinais precocemente pode ser evitado 
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através de intervenção . Os principais fatores que a precedem são, a depressão, que 

gera sentimentos de tristeza, isolamento e humor deprimido, frequentemente 

associada a outros transtornos mentais comuns (WHO, 2014). 

De acordo com o Sistema de Informação de Mortalidade do Paraná (2018) 

apud Saris (2019), entre 2007 e 2017 houveram 48 casos de suicídio por parte de 

profissionais de enfermagem, sendo estes enfermeiros, técnicos de enfermagem 

(TE), auxiliares de enfermagem (AE) e atendentes de enfermagem (AT). 

O Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul (COREN MS), 

destaca que as experiências acumuladas durante a vida como vivenciar o 

isolamento social, situações de preocupação, infância marcada por abusos, na vida 

profissional repercutem e interagem com o cotidiano do trabalho sendo um potencial 

risco para o suicídio dos profissionais e trabalhadores em geral (BRASIL, 2017). 

O suicídio não depende de uma situação isolada, mas sim múltiplos fatores, 

portanto, o suicídio, de acordo com Fukumitsu (2014) não deve ser contemplado de 

modo fragmentado na compreensão das razões para que ocorra. O suicídio finda a 

dor do suicida, todavia, nos entes que ficaram o luto tem início. 

Na atuação da enfermagem há situações que provocam sofrimento, estresse 

e ansiedade, todavia, ainda ocorre um déficit nos debates, referentes aos fatores 

estressores e causadores de ansiedade do trabalho da enfermagem (RODRIGUES 

et al., 2014). 

Portanto o trabalho tem como objetivo identificar os principais fatores de risco 

para a ocorrência do suicídio na equipe de enfermagem. 

Tratou-se de uma pesquisa de Levantamento Bibliográfico, coletando para a 

fundamentação teórica e discussão informações da OMS e MS, além das bases de 

dados eletrônicas: Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Red de Revistas 

Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc), no idioma 

português e inglês. Foram selecionados 31 arquivos para a construção do artigo 

científico, 22 no idioma português e 9 no idioma inglês. O desenvolvimento da 

pesquisa teve início no mês de março de 2019 e finalização no mês de setembro de 

2019. 
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2. DESENVOLVIMENTO 
 

A prática suicida pode ser evitável se a intervenção for realizada em tempo 

hábil, e tal intervenção é possível identificando fatores de alerta, havendo segundo o 

Ministério da Saúde (MS) alguns sinais de alerta, os quais devem ser observados 

para que a prevenção seja mais provável e as chances de impedir sua ocorrência 

estejam aumentadas: 

 
Figura 1: Prevenção do suicídio: Frases de alerta 

 
 
Fonte: Brasil (2017) 

 
A ocorrência de depressão e pensamentos suicidas não são sinônimos, 

todavia, frequentemente coexistem e se influenciam, baseado neste pressuposto, 

Barbosa et al., (2016) pesquisaram a presença destes dois eventos, nos integrantes 

da equipe de enfermagem e médicos, obtendo-se que 30% dos profissionais 

apresentava situação de depressão, sendo destes 19% depressão leve, 7% 

moderada e 4% depressão severa, estando a ideação suicida presente em 4% dos 

participantes. De todos os casos de depressão, 66,67% eram enfermeiros, 
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demonstrando a predominância da doença na classe. 

O MS define depressão como uma patologia que afeta a mente, alterando seu 

humor e comportamento, gerando baixa autoestima, inapetência, sonolência, 

fraqueza e constantemente leva ao atentado contra a própria vida, sendo 

considerado um sinal de alerta para prevenção do suicídio (BRASIL, 2017). 

Segundo o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), os profissionais da 

enfermagem vivenciam e protagonizam violências físicas, verbais e psicológicas em 

seu processo de trabalho, apresentando na Pesquisa Perfil da Enfermagem no 

Brasil, juntamente com a Fundação Osvaldo Cruz em 2015 da qual participaram 

1.804.535 profissionais atuantes na área da enfermagem os seguintes dados: 
 
 
Gráfico 1: Sentimento de segurança no trabalho dos profissionais de enfermagem 

 
Fonte: Dados obtidos de Brasil (2017) 

 
Godin et al., (2005) notaram em sua pesquisa, que as mulheres tem maior 

predisposição ao suicídio e fatores a ele ligados, como depressão e ansiedade. O 

suicídio pode ocorrer devido à situações de estresse no ambiente profissional. Tal 

fator, ligado à pesquisa de Alves et al., (2015) demonstrou que a maior parte da 

categoria profissional de enfermagem é feminina, correspondendo a 96% dos 

profissionais, demonstra a importância de compreender estes fatores para traçar 

intervenções adequadas e encontrar meios de prevenção. 

O ambiente estressante de trabalho, foi verificado como uma situação que 

Sentimento de segurança no trabalho 

Se sentem seguros no 
ambiente de trabalho 

 
Não se sentem seguros no 
ambiente de trabalho/não 
responderam 
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pode levar ao suicídio também na pesquisa de Belancieri; Bianco (2004), onde os 

profissionais relatam o caráter controlador do local de trabalho, timidez, problemas 

de interação, erros éticos de colegas, monotonia do serviço, excesso de pacientes, 

participação de situações de dor e óbito, baixa remuneração, déficit de atividades 

recreativas e falta de reconhecimento por parte dos superiores. Tais estresses, 

ocasionaram nos profissionais fadiga constante, rigidez muscular, ansiedade, 

preocupação, irritação, lombalgia, potencialização do estresse antes do período 

menstrual, dores de cabeça, falhas na memória, e o mais preocupante, que é a 

depressão, principal fator de risco para o suicídio, o que sugere a importância da 

melhoria da situação de trabalho dos profissionais. 

Na categoria profissional de enfermagem nota-se a importância de falar sobre 

o assunto e zelar pela saúde mental, observadas as condições de trabalho destes 

profissionais onde frequentemente a ideação de suicídio se demonstra como 

resultado da carga emocional ligada ao trabalho, desconforto, sofrimento, o que os 

torna mais propensos a praticar o suicídio, em especial aqueles que atuam em 

âmbito hospitalar, principalmente pronto socorro, onde ocorre extremo cansaço e 

sobrecarga física, sendo o profissional de enfermagem cuidador de todos e muitas 

vezes não cuidado por ninguém (MIRANDA; MENDES, 2018). 

Os fatores estressores no trabalho foram constantemente ligados na pesquisa 

de Lee; Joo; Choi, (2012) à depressão, desencadeada por baixa autoestima 

principalmente na atuação profissional da enfermagem. Destaca-se a importância do 

fator fisiológico também na predisposição ao suicídio, como ficou demonstrado por 

Rios; Barbosa; Belasco (2010) onde a jornada de trabalho influenciou diretamente  

na ocorrência de episódios depressivos, sendo o período noturno de trabalho mais 

impactante. O adoecimento mental entre os profissionais da enfermagem repercute 

não apenas em suas vidas mas em seus pacientes, que podem ser prejudicados 

durante uma assistência pouco efetiva devido a fragilidades psicológicas e risco para 

cometer suicídio, devendo ser priorizadas ações que visem promoção da saúde dos 

profissionais. 

A prevalência da prática suicida entre enfermeiros de acordo com pesquisa de 

Alderson; Parent-Rocheleau; Mishara (2015) é uma realidade, havendo certa 

escassez de produção científica específica sobre o tema notando que os fatores 

relacionados à sua ocorrência, foram o ambiente estressante de trabalho, que 
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envolve manejo de emoções antagônicas em curto período de tempo e manejo com 

problemas psiquiátricos, o que deve ser investigado adequadamente. 

A saúde mental dos profissionais atuantes na equipe de enfermagem é 

determinada por diversas situações, as quais para ser controlada e combatida 

devem ter enfoque da gestão, provendo melhorias nos relacionamentos, 

dimensionamento aplicado e quantidade necessária dos profissionais, além de carga 

de trabalho adequada, pois deste modo reduz-se os fatores causadores de 

depressão, que na pesquisa de Manetti; Marziale (2007) foram identificados na 

maior parte dos profissionais, como fatores internos e externos do âmbito do 

trabalho e suas consequências a terceiros e as estratégias adotadas para prevenir, 

expressos a seguir: 

 
Tabela 1: Fatores de risco para o suicídio, consequências e prevenção no ambiente de trabalho 

 

FATORES INTERNOS AO AMBIENTE 
DE TRABALHO 

FATORES EXTERNOS AO AMBIENTE 
DE TRABALHO 

CONSEQUÊNCIAS AO 
PROFISSIONAL E INSTITUIÇÃO 

 
 

MODOS DE PREVENÇÃO 

Rotina, relação interpessoal e realidade da rotina 
 
Fatores sociodemográficos, fatores pessoais, área 
profissional e apoio da família 
Desgaste e tensão, danos físicos e psíquicos, faltas, 
desgosto no trabalho, assistência desqualificada e 
rotatividade 
Programa de atenção à saúde dos trabalhadores, gestão 
do trabalho de modo eficaz, gestão da depressão no 
trabalho, treinamento de equipe e propiciamento de 
ambiente pacífico de trabalho 
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Fonte: Adaptado de Manetti; Marziale (2007) 
 

No tocante aos fatores ligados ao suicídio, Silva et al., (2015) demonstraram 

que o suicídio ocorre normalmente, quando presente, um transtorno mental, 

principalmente, a depressão e Síndrome de Burnout, mostrando-se na pesquisa, 

como decorrente de impactos das relações interpessoais, característica profissional, 

relacionamento com a família, estado civil, estresse, falta de prestígio profissional, 

medo no desenvolvimento das técnicas, faixa etária, grau de educação, renda 

mínima, insalubridade, plantão noturno. 

A Síndrome de Burnout, de acordo com Brasil (2017) é também chamada de 

Síndrome do Esgotamento Profissional, ela caracteriza-se como um transtorno nas 

emoções do indivíduo, que ocasiona extremo cansaço físico, mental e decorre da 

alta demanda de trabalho, responsabilização extrema, carga horária de trabalho 

elevada. A palavra vem da língua inglesa, na qual “burn” significa queima e “out” 

significa exterior, podendo ocorrer quando o trabalho exercido na profissão é 

complexo e exige diversos conhecimentos articulados. Possui como sinais segundo 

Monteiro et al., (2013) a falta de concentração, redução de autoestima, sentimentos 

de culpabilidade, não pertencimento, pessimismo, inapetência, distúrbios no sono e 

pensamentos de cometer suicídio. 

De acordo com pesquisa de Paschoalini et al., (2008), na análise quantitativa 

demonstrou-se que nos profissionais atuantes na equipe de enfermagem 

pesquisados, em geral o grau de estresse estava normal, sendo que os enfermeiros 

obtiveram maiores níveis de estresse. Na análise qualitativa, o ambiente profissional 

foi referido como frequentemente estressor, o que potencialmente repercute no 

processo de assistência aos pacientes. A atenção com a saúde dos trabalhadores 

inseridos na área da enfermagem, deve ser eficiente na identificação dos fatores de 

estresse que podem gerar sentimentos suicidas, de ansiedade e depressivos. 

Pesquisa de Chiang; Chang (2012) observou que os trabalhos com maior 

tempo de permanência dentro da instituição estão ligados ao aumento de estresse 

nos trabalhadores. A depressão e o isolamento estiveram presentes em enfermeiros, 

sendo estes fatores do risco suicida. Observaram que a depressão foi mais 

prevalente entre os trabalhadores da área de enfermarias em detrimento dos 

profissionais de emergências. Os enfermeiros da ala de internação relataram maior 

estresse em detrimento dos profissionais de outros setores. Ser inexperiente 
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profissionalmente concomitante ao compromisso conjugal, foram fatores presentes 

na maioria dos quadros depressivos, sendo apresentada a inclinação em abandonar 

a profissão. 

Alves et al., (2015) observaram a presença de ideação suicida entre policiais 

militares e enfermeiros, demonstrando que a ansiedade e sintomas depressivos 

prevaleceram em indivíduos com pensamentos de suicídio, onde ambas categorias 

profissionais apresentaram-se ansiosas e depressivas e os pensamentos suicidas 

estavam em ambas as classes profissionais, portanto demonstra-se que diagnosticar 

e identificar precocemente a ansiedade e depressão é fundamental na prevenção ao 

suicídio destes profissionais. Dentre os enfermeiros, a inclinação ao suicídio 

prevaleceu em 9% dos participantes, que se ligou principalmente às perdas 

relacionadas a prática profissional, sendo a terapia com psicólogos e psiquiatras 

identificadas como uma forma de amenizar os sentimentos negativos. 

As mudanças no ambiente de trabalho podem interferir no sentimento de 

segurança profissional e mental e a instabilidade profissional, falta de valorização no 

trabalho interferem no campo mental e emocional dos profissionais da enfermagem, 

podendo gerar sintomatologia física, como os sintomas de depressão e ansiedade, 

falta de ar, dispneia, algia precordial (BOYA et al., 2008). 

Vieira et al., (2013) investigaram o perfil psicológico dos profissionais de 

enfermagem, notando que 28,5% fazem uso de medicamentos psicoativos, 24,4% 

dos profissionais possuem algum transtorno mental, prevalecendo a depressão em 

14,2% sendo destes o período noturno de trabalho correspondente a 43,7%. 62,2% 

dos profissionais automedicavam-se com antidepressivos, sendo crucial a criação de 

meios para prevenir o acometimento mental dos profissionais de enfermagem. Os 

benzodiazepínicos foram os mais consumidos pela equipe de enfermagem seguido 

dos analgésicos. 

Ter mais de um local de trabalho em sua atuação, propicia a ocorrência da 

ansiedade e depressão em trabalhadores da saúde, observando-se média 6,3 

referente a ansiedade e 5,2 referente a depressão, de um intervalo entre 0 e 21, 

onde 0 é risco mínimo e 21 é risco máximo. A ansiedade é mais prevalente e 

depressão menos prevalente (SCHMIDT; DANTAS; MARZIALE, 2011). 

Vargas; Dias (2011) também investigaram a prevalência da depressão nos 

trabalhadores da enfermagem observando-a em 28,4 a cada 100 profissionais. O 
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estado civil ligou-se diretamente aos sintomas depressivos, o turno profissional 

noturno e duplo vínculo empregatício, tais sintomas foram frequentes, prevalecendo 

a falta de esperança, desgosto e prostração. Destacaram a importância de se 

realizarem mais pesquisas referentes ao tema, dando enfoque específico aos 

profissionais de enfermagem, que estão expostos a diversos fatores estressores em 

sua prática profissional, o que potencialmente gera o suicídio. 

As situações de perdas e óbito vivenciadas principalmente no ambiente 

hospitalar para Barbosa et al., (2012) favorecem o aparecimento de sintomas 

negativos do campo mental como a depressão, ansiedade e Síndrome de Burnout, 

potencialmente desenvolvendo-se as ideações suicidas. 

Monteiro et al., (2013) entrevistaram oito profissionais de enfermagem que 

possuíam diagnóstico de agravo mental sendo Síndrome de Burnout e depressão 

concomitantes ou não, questionando os fatores que influenciaram seu processo de 

adoecimento mental, sendo referido pelos profissionais a falta de aprovação no 

ambiente profissional, excesso de trabalho, rotina de trabalho noturna, pois o 

repouso nestes casos fica prejudicado, problemas interpessoais na comunicação 

com a chefia, dilemas ético e morais, intolerância por parte da instituição e 

fragilidade emocional em situações de óbito dos pacientes. O sofrimento psíquico foi 

associado a pensamentos suicidas. 

No que se refere a depressão como predispositora do suicídio na 

enfermagem, Oliveira; Mazzaia; Marcolan (2015) entrevistaram 23 profissionais 

enfermeiros e destes somente 8,7% não apresentava sintomas depressivos, os 

demais possuíam ao menos dois sintomas da depressão. Observou-se que nenhum 

deles notavam seu acometimento mental antes da pesquisa. A ideação suicida e 

depressão foram mais frequentes em enfermeiros dos setores de pronto socorro 

(PS). As justificativas para o prejuízo mental destes profissionais foram elencadas 

pela autora na Tabela 2 relacionando a justificativa à quantidade de indivíduos 

entrevistados que a referiram: 

 
Tabela 2: Justificativas para o prejuízo mental dos enfermeiros 

 

JUSTIFICATIVA FREQUÊNCIA 
 

Alta    demanda   de   serviços associada a 
escassez de profissionais 

16 entrevistados 

 

Baixa expectativa salarial 7 entrevistados 
 

Falta de reconhecimento profissional 6 entrevistados 
 

Sentimento de insegurança e problemas com sua equipe 
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Fonte: Adaptado de Oliveira; Mazzaia; Marcolan (2015) 5 entrevistados 
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Perry et al., (2015) distribuíram questionários para 1215 profissionais 

enfermeiros a fim de identificar sua auto classificação referente a sua saúde mental, 

dos quais 382 profissionais corresponderam. Observou-se que 14% dos 

profissionais referiram diagnóstico de transtorno mental, destes, 90% correspondiam 

a ansiedade e depressão com presença de medicações antidepressivas em 6% dos 

mesmos. A ideação suicida pode ser correlacionada em 30% dos profissionais. As 

atuações em campo assistencial e dinâmico, como unidade de terapia intensiva 

(UTI) e PS foram as de maior índice de adoecimento mental. 

Foi aplicado um questionário a 49 profissionais da enfermagem atuantes em 

UTI na pesquisa de Vieira et al., (2014) demonstrando que os fatores de risco para o 

suicídio presentes na realidade dos profissionais participantes são uma longa 

carreira de atuação prática em setores complexos, turno noturno e situação de 

trabalho inadequada tanto referente ao espaço como remuneração e relações no 

trabalho. Na pesquisa de Silva et al., (2015) notaram-se como fatores de risco para o 

suicídio a depressão, Síndrome de Burnout e a falta de realização pessoal. 

No que se refere a presença da ansiedade e depressão, na pesquisa de 

Gomes; Oliveira (2013) 26% dos indivíduos atuantes na área da enfermagem 

apresentavam quadros depressivos e 15% ansiedade, observaram que quando 

submetidos a apoio psicológico e emocional, os níveis e intensidade dos sintomas 

tornaram-se mais brandos, pois os profissionais da enfermagem atuam 

rotineiramente com situações de perda, óbito e sofrimento, frequentemente sem ser 

escutados de modo eficaz em seu local de trabalho. 

Sena (2018) realizou uma análise da presença de fatores de risco para o 

suicídio na enfermagem do setor de PS e a probabilidade do atentado contra a 

própria vida. Participaram da pesquisa 147 profissionais de enfermagem os quais 

responderam a um formulário e questionário. Os pensamentos suicidas estavam 

presentes em 4,8% dos profissionais, todos apresentavam algum nível de 

depressão, sendo 13,8% com nível moderado a leve. Observou-se que nos 

participantes com inclinação suicida, a preferência sexual, autoestima prejudicada e 

sintomas de depressão foram fatores importantes para ideias referentes ao suicídio. 

O ambiente de trabalho da enfermagem na área de psiquiatria favorece 

situações para que as ideações suicidas e quadros depressivos ocorram, como 
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demonstrado na pesquisa de Oliveira; Mazzaia; Marcolan (2015), onde dos 23 

profissionais da enfermagem pesquisados 34,8% apresentavam quadro depressivo. 

Dos que referiram não ter diagnóstico de depressão, 6,7% realizavam auto terapia 

medicamentosa de origem natural. A inclinação suicida foi frequente nos indivíduos 

com depressão. 

Os fatores estressores e propícios para o desenvolvimento da ansiedade, 

depressão e ocorrência de suicídio se revelaram frequentes na  pesquisa de Wang 

et al., (2015), onde o estresse da rotina de trabalho interferiram diretamente na 

saúde mental dos enfermeiros trabalhadores da área de psiquiatria, revelando que 

quanto mais alto o nível de estresse de profissionais, mais severa era a depressão. 

Os profissionais da enfermagem encontram-se em frequente contato com os 

pacientes, estando presentes nas mais diversas situações de cuidado, presenciando 

suas fragilidades e potencialidades. Cuidam dos pacientes mas frequentemente tem 

sua saúde negligenciada e enfrentam a sobrecarga de diversas emoções na prática 

da profissão, obrigações e atribuições complexas que envolvem não apenas a 

prestação de cuidados, mas interação com sua equipe, o que pode gerar conflitos e 

propiciar a depressão, tornando-os um grupo de risco para tirar a própria vida 

(BARBOSA et al., 2012). 

Os problemas relacionados ao campo mental ocasionaram ansiedade, 

depressão e Síndrome de Burnout nos pesquisados por Monteiro et al., (2013), na 

qual frente aos sintomas os profissionais apresentaram tentativa de fugir e não 

aceitar seu quadro, o que reforça a importância de ambientes de terapia no espaço 

hospitalar para os profissionais da saúde. 

Os sintomas da depressão relacionam-se de modo direto com a ocorrência do 

suicídio, e os fatores que desencadeiam a depressão ligam-se de modo indireto aos 

pensamentos suicidas. Os causadores da depressão e ideação suicida nos 

profissionais da enfermagem potencialmente prejudicam a qualidade da assistência 

aos pacientes. Silva et al., (2015) em sua revisão sistemática puderam observar que 

os profissionais de enfermagem encontram-se sob elevado risco para o suicídio, 

todavia não há prevenção e intervenção adequada no manejo de seus sintomas e 

condição, aumentando o risco dos mesmos cometerem suicídio proveniente do 

adoecimento mental não observado e tratado. 

Destaca-se que as ações para prevenir o suicídio na enfermagem não devem 
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ser pautadas apenas na conscientização destes, mas nas ações gerenciais para 

melhoria na qualidade do ambiente de trabalho, refletindo se as condições 

oferecidas propiciam o bem estar mental dos trabalhadores (VIEIRA et al., 2013). 

 
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Foi possível notar com a pesquisa que os fatores de risco para o suicídio 

ligam-se a fatores externos e não a aspectos internos. Os fatores externos  

interagem com o profissional e o afetam de diversos modos. Identificaram-se as 

seguintes situações que propiciam o suicídio indiretamente: ambiente de trabalho 

hostil, número de pacientes que excede a capacidade da instituição, o que gera 

sobrecarga, vivência constante dos momentos de tristeza humana, a pressão de ter 

vidas sob sua responsabilidade, agressões no dia a dia, falta de reconhecimento 

profissional. De modo direto o suicídio entre profissionais de enfermagem liga-se 

intimamente à depressão Síndrome de Burnout e ansiedade. 

Estratégias devem ser traçadas pelas instituições a fim de promover bem 

estar mental, físico e emocional dos profissionais, destacando-se a importância da 

atuação das entidades de classe no combate ao suicídio entre a categoria 

profissional da enfermagem que presta cuidado aos doentes e indivíduos em 

vulnerabilidade, necessitando também de cuidados, pois além de profissionais da 

saúde são essencialmente seres humanos. As produções científicas na área devem 

ser incentivadas a fim de identificar os fatores ligados ao suicídio da equipe de 

enfermagem para que possam ser definidas estratégias para seu enfrentamento e 

erradicação. 
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