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RESUMO 

 
O suicídio é um grave problema de saúde pública, os idosos vêm sendo evidenciado 
com um grupo vulnerável e estudos apontam o crescimento das taxas nesse grupo. 
Diante deste contexto o presente estudo teve por objetivo traçar o perfil do suicídio 
em idosos no estado de Alagoas no período de 2010 a 2014.Trata-se de um estudo 
epidemiológico, quantitativo, observacional e descritivo, os dados foram coletados no 
Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), os resultados foram analisados por 
meio de estatística descritiva no programa Excel, representados em tabelas e 
gráficos e interpretados à luz da produção científica sobre a temática. Foram 
registrados 76 casos de suicídio em idosos, 28,9% no ano de 2013. O perfil 
predominante das vítimas foi: faixa etária entre 60 a 69 anos (57,9%), sexo 
masculino (77,6%), casados (43,4%), pardos (90,8%). O município de Maceió 
registrou maior número de casos, o domicílio foi o ambiente mais comum para 
ocorrência dos atos, os meios mais utilizados foram o enforcamento, 
estrangulamento e sufocamento. O perfil dos idosos que cometeram suicídio em 
Alagoas acompanha a tendência do país. Ressalta-se a importância de intensificar 
as medidas de prevenção que englobam a promoção da saúde com ênfase na 
qualidade de vida. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Suicídio, idoso, enfermagem. 

 

ABSTRACT 

 

Suicide is a serious public health problem, the elderly have been evidenced with a 
vulnerable group and studies evidence the growth rates in this group. In view of this 
context, the present study aimed to trace the profile of suicide in the elderly in the 
state of Alagoas from 2010 to 2014. It is an epidemiological, quantitative, 
observational and descriptive study, data were collected in the Information System on 
Mortality (SIM), the results were analyzed through descriptive statistics in the Excel 
program, represented in tables and graphs and interpreted in the light of the scientific 
production on the subject. The predominant profile of the victims was: 60-69 years 
old (57.9%), male (77.6%), married ( 43.4%), pardos (90.8%). The municipality of 
Maceió registered a greater number of cases, the home was the most common 
environment for occurrence of the acts, the most used means were the hanging, 
strangulation and suffocation. The profile of the elderly who committed suicide in 
Alagoas follows the trend of the country. It is important to emphasize the importance 
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of intensifying preventive measures that include the promotion of health with 
emphasis on the quality of life. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O suicídio é um fenômeno de grande relevância para a saúde pública 

mundial. Enquadra-se como uma tipologia de violência - violência autoinflingida de 

acordo com Durkheim (1973, p. 16) apud Almeida et al. (2015, p. 513) “o suicídio é 

todo caso de morte que resulte direta ou indiretamente de um ato positivo ou 

negativo, praticado  pela própria vítima, sabedora de que  devia produzir esse 

resultado (...)”. 

O suicídio bem como as tentativas proporcionam transtornos econômicos, 

sociais e emocionais, não somente para os familiares da vítima, mas também para 

a sociedade em geral (FELIX et al., 2016). 

Para melhor entendimento do fenômeno faz-se necessário compreender 

alguns conceitos que permeiam tal temática. De acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), a ideação suicida precede da consumação do ato 

suicida; a pessoa encontra-se com o desejo de tirar a própria vida, pensa e planeja 

formas para conseguir executar o ato. Ao tentar colocar em ação o plano suicida e 

não obter êxito, tem-se então a tentativa de suicídio (MOREIRA e BASTOS, 2015). 

Globalmente, o suicido destaque-se dentre as causas de óbitos por 

violência, com incidência anual de cerca de um milhão de casos, ficando atrás dos 

homicídios e a frente apenas dos acidentes de trânsito. No Brasil, em todos os 

anos há o registro de mais de dez mil suicídios (ALMEIDA et al., 2016). 

A região Nordeste tem se caracterizado por apresentar altas taxas de 

suicídio, essa justificativa é comprovada no estudo de Machado e Santos (2015), o 

qual enfatizou que o Nordeste apresentou nos últimos anos o maior percentual da 

taxa de suicídio, com um aumento parcial de 72,4%, perpassando de 3,0 em 2000 

para 5,2 em 2012. 

Nos últimos anos a questão do comportamento suicida em idosos vem 

ganhando grande relevância, uma vez que as taxas de mortalidade por suicídio 

aumentaram se comparados com os óbitos da população em geral. De acordo 

com Cavalcante e Mangas (2012, p. 751) “apesar de as taxas de suicídios serem 
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relativamente baixas, as que se referem à população na faixa etária de 60 anos 

são o dobro das que a população em geral apresenta”.  

Acredita-se que as mudanças biopsicossociais do processo de 

envelhecimento podem predispor a um maior risco de tentativas de suicídio. No 

entanto, devem-se considerar outras causas para que o indivíduo em intenso 

sofrimento realize ações contra a sua própria vida (SOUSA et al., 2014). 

A ocorrência de suicídios na pessoa idosa é influenciada pelo contexto 

cultural e social no qual encontra-se inserido, visto que, a aposentadoria, a 

impossibilidade em exercer uma profissão por dependência psicológica e física, 

como também o desenvolvimento de patologias crônicas, acarretam em 

modificações negativas, as quais frequentemente lhes proporcionam uma espécie 

de morte social e subjetiva. Tal sentimento tem-se traduzido em angústias, 

isolamentos, e dificuldades quanto ao relacionamento com indivíduos de seu meio 

social (CONTE et al., 2015).        

 O suicídio é um grave problema de saúde pública e em consequência da 

elevação da expectativa de vida o quantitativo de idosos que possuem faixa etária 

igual ou superior a 60 anos encontra-se em um crescimento constante, em 

decorrência desta afirmativa há a necessidade de medidas preventivas 

direcionadas para a prevenção do suicídio (PINTO e ASSIS, 2015). 

O suicídio na população idosa brasileira é um tema que deve ser amplamente 

discutido uma vez que a população está envelhecimento velozmente; estima-se que 

a cada ano, seiscentos e cinquenta mil novos idosos são incorporados à população 

brasileira (FIGUEIREDO et al.,2014).  

Diante desta problemática o presente estudo buscou responder a seguinte 

questão norteadora: Qual o perfil do suicídio em idosos no estado de Alagoas no 

período de 2010 a 2014?  

O objetivo do estudo foi traçar o perfil do suicídio em idosos no estado de 

Alagoas no período de 2010 a 2014. Espera-se que a partir da divulgação dos 

resultados da pesquisa, possa ser considerado uma fonte de informações 

importantes para compreensão do fenômeno em contexto local, a prevenção e o 

planejamento em saúde.  

 
 

2 METODOLOGIA 
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Trata-se de um estudo epidemiológico quantitativo, observacional e 

descritivo. O estudo é epidemiológico observacional,por serem estudos  

de distribuição e dos determinantes das doenças ou condições relacionadas á 

saúde em populações específicas, pelo qual o posicionamento do pesquisador 

ocorre de maneira passiva, apenas observando, medindo e analisando a 

ocorrência dos eventos sobre os sujeitos da pesquisa (FERREIRA, 2011). 

O delineamento quantitativo e descritivo tem como primordial função a 

descrição de aspectos quantitativas de populações e organizações em geral ou 

outras características da coletividade (ARAGÃO, 2013).    

 O estudo desenvolveu-se com base nos dados coletados pelo Sistema de 

Informação de Mortalidade (SIM) do site do Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde (DATASUS). De acordo com a CID 10- Classificação 

Internacional de Doenças, 10ª revisão, considerou-se suicídio os óbitos 

ocasionados com esta intenção, de acordo com os códigos X60 a X84.  

As variáveis estudadas foram: dados sociodemográficos (sexo, cor/raça, 

idade, escolaridade, estado civil),ano, meio utilizado, municípios e local de 

ocorrência do suicídio. 

Por se tratar de dados secundários de domínio público não foi necessário o 

parecer do comitê de ética uma vez que não haverá contato com os pacientes e nem 

qualquer identificação dos mesmos. Desta forma, estando de acordo com a 

resolução 466 de 12 de dezembro de 2012.  

 O método o qual foi utilizado para a reprodução dos resultados foi 

demonstrado através de tabelas e gráficos a partir de variáveis socioeconômicas e 

epidemiológicas dos casos de suicídio em idosos no estado de Alagoas para que, 

desta forma, obtenha-se uma melhor observação e interpretação dos dados do 

estudo. 

Os dados coletados no SIM foram tabulados automaticamente no Excel ®.  

Foram realizadas as análises acerca dos óbitos por suicídio em idosos por meio de 

estatística descritiva, utilizando tabelas e gráficos desenvolvidos nos programas 

Word e Excel do Microsoft Office versão 2016 para Windows. 

Os dados foram interpretados à luz da produção cientifica sobre suicídio 

mediante a utilização de artigos científicos, livros e diretrizes da Organização Mundial 

de Saúde e Ministério de Saúde. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 
 No período de 2010 a 2014, foram registrados 76 casos de suicídios entre 

idosos de Alagoas. O ano com maior número de casos foi 2013, que correspondeu a 

28,9% dos casos como pode ser observado no gráfico 1. 

No mesmo período estudado, foram registrados no país 7.966 casos de 

suicídio entre idosos; por conseguinte Alagoas notificou 1% dos casos no país e foi o 

estado do Nordeste com menor número de casos notificados. 

Gráfico 1: Número de casos de suicídio em idosos de Alagoas segundo o ano 

de notificação no período de 2010 a 

2014.

 

Fonte: SIM/DATASUS, 2017 

Apesar da pequena expressividade do número de suicídios no estado em 

relação ao país, sabe-se que a ocorrência desse fato é um fenômeno de profundo 

impacto social que traz consequências imensuráveis. Sabe-se ainda que pode haver 

uma subnotificação de casos, portanto é imprescindível ampliar a discussão sobre 

este fenômeno. 

O envelhecimento gera profundas mudanças sociais, biológicas e psicológicas 

as quais grande parte das pessoas não estão preparadas. Os idosos, por vezes,  

passam por frustrações, sensação de inutilidade e incapacidade de 

desempenhas funções com impacto social. Tal realidade é considerado um fator 

preditivo para o suicídio em idosos e vem sendo apontado em estudos sobre a 

temática (MARTINS; FERNANDES, 2016).  

Ao que se relaciona aos dados sociodemográficos foi possível constatar que o 

maior número de suicídios se deu entre os idosos mais jovens, 57,9% dos casos 

(tabela 1). 
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Tabela 1: Número de casos de suicídios em idosos por faixa etária ocorridos 
em Alagoas no período de 2010 a 2014.  

Faixa etária (anos) N % 

60 a 69  44 57,9 

70 a 79  24 31,6 

80 e mais 8 10,5 

Total 76 100 

Fonte: SIM/DATASUS, 2017 

Uma das possíveis explicações para tal achado é que os idosos na faixa 

etária de 60 a 69 anos encontra-se em um momento de transição, na primeira 

década da fase senil; isto reflete que os óbitos nesta faixa etária trazem impactos 

significativos. É perceptível de que óbitos nesta faixa etária ainda proporcionam 

vulnerabilidades e perdas de papeis sociais como a diminuição e retirada da 

atividade econômica, o desenvolvimento de patologias degenerativas e crônicas, 

perdas de parentes, dentre outras (PINTO; ASSIS, 2015). 

Na análise da mortalidade por suicídio em idosos por sexo verificou-se que o 

número de suicídios no sexo masculino foi em média três vezes maior do que no 

feminino, representou 77,6% dos casos (Gráfico 2).  

Gráfico 2: Suicídio em idosos por sexo ocorridos em Alagoas de 2010 a 2014.  

 

 

Fonte

: SIM/DATASUS, 2017 

Existem evidências de taxas maiores entre indivíduos idosos do sexo 

masculino ao longo do período estudado confirmando pesquisas internacionais e 

nacionais, visto que, tais diferenças podem estar relacionadas e englobadas pelo 
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fato de que as mulheres utilizarem métodos menos letais nas tentativas de suicídio e 

por buscarem mais ajuda no meio social em que estão inseridas (MENEGUEL et al., 

2015).  

A morte auto-infligida em homens idosos é reconhecida por meio da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) como um grave problema de saúde pública. 

Apesar do suicídio ser um fenômeno de diversificadas causas, observa-se que as 

fragilidades interligadas ao gênero são quesitos explicativos importantes. O padrão 

epidemiológico predominante do suicídio e as taxas de mortalidade maiores para 

homens são explicadas através de argumentos que incluem a maior letalidade e 

agressividade dos meios utilizados (MINAYO et al., 2012).  

Outro problema que se encontra habitualmente associado em homens idosos, 

é relacionado pela exacerbação do machismo, quando há problemas com a 

sexualidade masculina. No meio social, o ato de perda do controle matrimonial é um 

quesito de respeito e honra. Contudo, a perda de ter o controle sobre suas 

companheiras, o qual é uma questão cultural patriarcal, tem uma representação de 

ausência ou falha do exercício da masculinidade, sendo algo insuportável tendo 

como desfecho suicida (SOUSA et al., 2014). 

Os meios mais comuns de suicídios para os homens, em diversificados 

contextos culturais, relacionam-se com o estrangulamento, enforcamento, 

intoxicação por pesticidas, sufocação e o uso de armas de fogo (MENEGHEL et al., 

2012; PINTO, 2012).  

Apesar das mulheres possuírem uma maior probabilidade de tentarem 

suicídios mais vezes por serem mais propensas, os homens possuem uma maior 

intenção de morte, e deste modo, tendem a utilizar métodos mais letais (SOUSA et 

al., 2014). 

  Entretanto Oliveira (2016, p.34) descreve que: 

[...] a letalidade do método não está diretamente relacionada à intenção de 
morte em si mesma, mas a preferência do gênero. Por exemplo, para as 
mulheres, o uso de medicamentos com método de suicídio é socialmente 
mais aceito do que para os homens. Da mesma maneira, armas de fogo, 
apesar de serem acessíveis a ambos os gêneros, seriam socialmente mais 
bem aceitos como método de suicídio para os homens do que seriam para 
as mulheres. 

 A menor ocorrência de suicídio entre mulheres idosas pode ser evidenciada 

pela menor prevalência de alcoolismo, as aptidões sociais, a religiosidade e o 
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desempenho de papeis que culturalmente lhe são peculiares durante a vida. Nesta 

perspectiva é importante enfatizar que mulheres possuem uma maior facilidade para 

reconhecer sinais de depressão e buscam auxílio e apoio social em momentos de 

crise (MINAYO et al., 2012). 

No presente estudo quando se analisou os estrados relacionados à raça, a 

“parda” representou 90,8% dos casos estudados o que pode indicar uma maior 

mortalidade do estrado “pardo” em detrimento ao “branco” e demais raças (Tabela 

2).  

Tabela 2: Casos notificados suicídio em idosos por raça/cor de 2010 a 2014.  

Raça N % 

Branco 5 6,6 

Preto - - 

Pardo 69 90.8 

Indígena - - 

Amarelo - - 

Ignorado 2 2,6 

Total 76 100 

Fonte: SIM/DATASUS, 2017 

A predominância de indivíduos idosos pardos neste estudo pode ser 

justificada pelo quesito de que é uma etnia que incorpora diversificados grupos 

raciais, dos quais se pode enfatizar o mulato, o caboclo e o cafuzo, visto que, são 

produtos do processo de miscigenação (PERES, 2011).   

É importante que seja evidenciado que nos anos estudados não houve o 

registro das raças preta, amarela e indígena. Este fato pode ser justificado pelo não 

preenchimento ou pelo preenchimento incorreto da ficha de notificação, visto que, 

existem profissionais despreparados para desempenhar esta função, deste modo 

existe a necessidade de capacitações dos profissionais quanto à importância do 

preenchimento dos instrumentos base dos sistemas de informação (LUCENA et al., 

2014).   

Há necessidade ainda de se chamar a atenção de que o idoso pardo sofre 

uma dupla vulnerabilidade. Além do fato de ser idoso, estão em um grupo social de 

menor renda, escolaridade, piores acessos a serviços básicos de saúde, que 

potencializam a mortalidade (MARTINS; FERNANDES, 2016). 

Esses achados propiciam a necessidade de se ter a consideração de que  

essas vulnerabilidades podem interferir quanto ao planejamento de metas e ações, 
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pois essas evidencias epidemiológicas devem ser consideradas na elaboração de 

políticas públicas e por uma maior rigor e coerência no preenchimento da ficha de 

notificação (MELO; VALONGUEIRO, 2015). 

 

Em relação à escolaridade dos idosos que cometeram suicídio em Alagoas 

pode-se verificar que em 81,6% dos casos esse dado foi ignorado. Em segundo 

lugar aparecem com maior percentual idosos sem escolaridade (7,9%). É evidente a 

fragilidade dessas informações, o que inviabilizou a análise coerente dessas 

informações. 

Tabela 3: Casos notificados de suicídio em idosos por escolaridade de 2010 a 
2014 em Alagoas. 

Escolaridade (anos) N % 

Nenhum 6 7,9 
1 a 3 4 5,3 
4 a 7  3 3,9 
8 a 11 1 1,3 
12 e mais - - 
Ignorados 62 81,6 

Total 76 100 

Fonte: SIM/DATASUS, 2017 

Sabe-se que o suicídio está diretamente ligado com questões 

socioeconômicas, fator que é evidente de maneira indireta neste estudo, pela baixa 

escolaridade e a redução da atividade laboral, a qual pode ser indicada pela 

aposentadoria (SOUSA et al., 2014). 

A medida com que a idade se eleva, o nível de escolaridade reduz, em 

decorrência do fato de que no começo do século passado poucas pessoas tinham 

acesso à educação. A falta de escolarização proporciona inúmeros prejuízos 

decorrentes à qualidade de vida e familiar, pois, favorece a situações econômicas 

desfavoráveis e impossibilita que o indivíduo tenha um envelhecimento saudável 

(MATOS; MOURAO; COELHO, 2016). 

É de fundamental importância que se exista políticas de educação que sejam 

implementadas com o objetivo de beneficiar os adultos que não tiveram acesso à 

escola, evitando assim, que outros indivíduos fiquem nesta mesma situação. 

O maior número de suicídios foi registrado entre os idosos casados, em 

43,4%; seguidos pelos idosos solteiros em 21,1% como pode ser verificado na 
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tabela 5. O estado civil possui influência direta com a mortalidade e longevidade 

de uma população. Os trabalhos de Vidal et al., (2013) corroboram com este estudo, 

visto que, a mortalidade de indivíduos que vivem com companheiro/companheira é 

relativamente maior do que os que não vivem, o fato de terem ocorridos mais mortes 

entre os casados pode ter sido ocasionado por motivos casuais e refletir em um 

determinado período estudado ou pode estar em associação com fatores de ordem 

social e econômica.    

Situações de desemprego e crise econômica podem ocasionar em um 

elevado aumento da utilização de drogas e álcool, sintomas de depressão e 

problemas de relacionamento família o que pode estar em associação com a 

ocorrência de suicídio neste grupo (VIDAL et al., 2017).  

Tabela 4: Casos de suicídio notificados em idosos por estado civil em Alagoas 
no período de 2010 a 2014.  

Estado civil N % 

Solteiro 16 21,1 

Casado 33 43,4 

Viúvo 9 11,8 

Separado 4 5,3 

União Estável - - 

Ignorados 14 18,4 

Total 76 100 

Fonte: SIM/DATASUS, 2017 

Quanto aos casos notificados no estado de Alagoas é perceptível que a maior 

ocorrência de suicídio se deu na capital de Maceió, foram notificados 23,68% dos 

casos. Em Arapiraca 6,57% e em Palmeira dos índios 7,69%. A pesquisa foi 

realizada por local de residência, a cidade de Maceió possui o maior número de 

habitantes se comparado com o quantitativo de outros municípios (Tabela 5). 

Tabela 5: Suicídio em idosos por município de Alagoas no período de 2010 a 
2014. 

Município                        N                       % 

 Água Branca 1 1,3 

 Arapiraca 5 6,6 

 Atalaia 1 1,3 

 Batalha 1 1,3 

 Belém 1 1,3 

 Branquinha 2 2,6 

 Canapi 1 1,3 

 Coité do Nóia 2 2,6 

 Colônia Leopoldina 2 2,6 
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 Coruripe 1 1,3 

 Craíbas 1 1,3 

 Dois Riachos 2 2,6 

 Feira  
Grande 

3 3,9 

 Ibateguara 2 2,6 

 Igaci 1 1,3 

 Junqueiro 2 2,6 

 Limoeiro de Anadia 1 1,3 

 Maceió 18 23,7 

 Maravilha 1 1,3 

 Marechal Deodoro 2 2,6 

 Palmeira dos Índios 6 7,9 

 Porto Real do Colégio 3 3,9 

 Rio Largo 1 1,3 

 Santana do Ipanema 1 1,3 

 Santana do Mundaú 1 1,3 

 São Brás 1 1,3 

 São José da Laje 1 1,3 

 São José da Tapera 1 1,3 

 São Luís do Quitunde 3 3,9 

 São Miguel dos Campos 1 1,3 

 Taquarana 1 1,3 

 Teotônio Vilela 1 1,3 

 União dos Palmares 4 5,3 

Total  76  100 

 
Fonte: SIM/DATASUS, 2017 

A tabela 6 traz a descrição do local de ocorrência do suicídio deixando 

evidente que teve sua maior ênfase no domicilio (64,4%), seguido da ocorrência no 

ambiente hospitalar (22,3%). 

A maior prevalência de mortes no ambiente domiciliar pode ser justificada em 

decorrência das modificações que ocorrem no contexto cultural e social como 

aposentadoria, perda do cônjuge, impossibilidade de exercer a profissão e ainda 

nesta perspectiva, problemas familiares são inseridos entre os diversos fatores que 

propiciam para uma violência auto-infligida os quais são: perdas significativas de 

parentes, distanciamentos de familiares, ausência de expressões afetivas que de 

forma concomitante repercute durante o envelhecimento (MEDEIROS et al., 2015).

 Muitas das vezes a exclusão familiar e social acarretam em morte social, visto 

que, muitas das vezes por ter sentimentos negativos, estes podem desencadear 
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isolamento social, angústia, solidão cujo desfecho final pode ser a tentativa de 

suicídio ou a ideação suicida (MEDEIROS et al., 2015).     

Ao que se relaciona a ocorrência do ambiente hospitalar se pode fazer 

referência para o despreparo dos profissionais dos serviços de saúde, bem como a 

falta de controles ambientais. Sendo de crucial importância a implementação de um 

cuidado especial para essas pessoas, com a intenção de se ter uma assistência 

voltada para um cuidado humanizado e integral (MEDEIROS et al., 2015). 

 
Tabela 6: Suicídio em idosos por local de ocorrência em Alagoas de 2010 a 
2014. 

Estado civil N % 

Hospital 17 22,3 

Domicílio 49 64,4 

Via pública 7                   9,2 

Outros 3  3,5 

Total 76 100 

Fonte: SIM/DATASUS, 2017 

 A tabela 7 traz a descrição dos meios utilizados, evidenciando que 

enforcamento, estrangulamento e sufocamento representam 63,15% dos casos, 

seguido de drogas e substâncias biológicas com a representação de 11, 84%. 

Tabela 7: Meios utilizados para suicídio por idosos em Alagoas de 2010 a 2014. 

Meio utilizado N % 

Drogas e  substâncias biológicas 9 11,84 

Pesticidas 3 3.94 

Produto químico 4 5,26 

Enforcamento, estrangulamento e sufocamento 48 63,15 

Afogamento 2 2,63 

Arma de fogo 2 2,63 

Outra arma de fogo 2 2,63 

Incêndio 3 3,94 

Precipitação de local alto 3 3,94 

Total 76  100 

Fonte: SIM/DATASUS, 2017 

Os meios utilizados para a realização do suicídio são inerentes ao contexto 

histórico e ao local. Estudos de característica antropológica tem evidenciado que a 

escolha do enforcamento é um quesito cultural. A utilização de armas de fogo pode 

ser justificada pelo forte desejo da população que reside em zona urbana em se 
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proteger da violência, além das armas de fogo serem facilmente disponibilidades do 

Brasil (PINTO et al., 2017). 

A OMS descreveu que o envenenamento pela utilização de pesticidas 

constitui-se como fator que preocupa a saúde mundial, principalmente em países em 

desenvolvimento. Estudos nacionais e internacionais com relação à utilização de 

medicamentos como método para cometer ou tentar suicídio (BARRETO et al., 

2014).  

 Neste embasamento abordagens para o pós-trabalho, ou seja, preparação 

para a aposentadoria incentiva a laços sociais como elementos protetores contra a 

autodestruição. Ademais há a necessidade de investimentos na atenção primária e 

na saúde mental, com preparo especifico das equipes para atuarem na detecção e 

na depressão nos idosos, principal fator predisponente para o suicídio 

(FERRAIUOLI; FERREIRA, 2017).  

 As emoções podem ser descritas como atitudes cruciais para a assistência de 

enfermagem, fator este que deve ser explorado, com objetivo de se ter uma atuação 

terapêutica direcionada ao paciente que apresenta um comportamento suicida. 

Nesta mesma perspectiva, ter um maior conhecimento destes profissionais a 

respeito de seus sentimentos e sensações possibilita para os mesmos um melhor 

manejo e assim como a redução de ansiedade e estresse (NAVARRO; MARTINEZ, 

2012). 

Quando se tem uma maior efetividade da assistência de enfermagem 

direcionada ao paciente suicida, pode proporcionar uma redução significativa do 

quantitativo de mortalidade e morbidade em decorrência do suicídio. A importância 

da atuação da enfermagem na prevenção do suicídio para a população idosa é de 

fundamental importância, visto que, é neste momento de vida que as carências 

nutricionais, assim como o sistema imunológico, passa por redução de sua 

funcionalidade decorrente do fator idade, sendo crucial que tal profissão tenha um 

olhar holístico e pautado no cuidar (REISDORFER et al., 2015).      

 Neste contexto destaca-se a importância da inserção da temática suicídio em 

idosos na educação permanente dos profissionais para que os mesmos tenham 

habilidades para promover subsidiar a tomada de decisão, diante, das variadas 

situações que podem ocorrer tanto em nível ambulatorial quanto hospitalar 

(NAVARRO; MARTINEZ, 2012).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Mediante a realização do estudo foi possível traçar o perfil dos idosos que 

cometeram suicídio em Alagoas. No período de 2010 a 2016 ocorreram 76 casos de 

suicídio; um percentual que representou 1% dos casos de suicídio em idosos no 

país. 

A maior expressividade de casos se deram nos idosos do sexo masculino, 

faixa etária de 60 a 69 anos, pardos, sem escolaridade. A maioria das ocorrências 

foram no município de Maceió, seguidos por Arapiraca e Palmeira dos índios; o 

 ambiente domiciliar foi o mais utilizado e os meio mais utilizados para 

executar o ato suicida foram o enforcamento, estrangulamento e sufocamento. 

A ocorrência de suicídio entre idosos ainda é permeado de tabus e algo 

negligenciado pela sociedade e pelos profissionais de saúde. O perfil dos idosos que 

comentaram suicídio em Alagoas seguiu, em geral, a tendência do país. Assim, 

recomenda-se que sejam intensificadas as medidas de prevenção do suicídio que 

incluem a promoção da saúde com ênfase na qualidade de vida dos idosos, a 

identificação de pessoas em risco precocemente, intervenções para evitar a 

consumação do ato e estratégias pósvenção que incluem o suporte a pessoa que 

tentou suicídio e a família da vítima.  

Uma limitação importante do estudo é ter buscado apenas as informações 

disponíveis no Sistema de Informação sobre mortalidade; sabe-se que alguns erros 

de preenchimentos das Declarações de óbitos, a falta de registros da causa do óbito 

compromete a qualidade das informações, portanto é pertinente sugerir o 

desenvolvimento de estudos que busquem outras fontes para estas informações.   

 Diante do exposto, o objetivo do estudo foi atingido, se estima que novos 

estudos possam ser desenvolvidos para explorar outras fontes de dados oficiais.  

Espera-se que este trabalho posso servir como fonte de apoio para visualização de 

maneira detalhada do suicídio em idosos no estado de Alagoas para que promova a 

ampliação de conhecimentos a respeito desta problemática e as suas associações 

com as medidas preventivas. 
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