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RESUMO 

Lesões autoprovocadas, são palavras utilizadas como sinônimo de suicídio, que é um ato pelo 

qual pessoas tiram a própria vida é um ato tido como individual, onde não se sabe ao certo 

quais as verdadeiras razões que levaram o indivíduo a tirar a própria vida. O objetivo deste 

estudo é mostrar o número de casos de lesões autoprovocadas voluntariamente em um 

determinado período de tempo, nas regiões brasileiras, destacando o maior número de casos 

entre as regiões Norte, Nordeste, Sul e Centro Oeste, comtemplando as variáveis raça/cor, 

faixa etária, escolaridade, estado civil e sexo, além de discutir os pontos principais de forma 

que seja identificado o porquê de cada situação. Trata-se de um estudo documental, 

retrospectivo e com abordagem quantitativa realizado no período de 2013 a 2017, 

considerando todas as regiões brasileiras, utilizando algumas variáveis como raça/cor, faixa 

etária, escolaridade, estado civil e sexo. Os dados foram coletados através do Sistema de 

Informação de Agravos de notificação SINAN. Diante dos dados apresentados foi possível 

mostrar o número grande de óbitos por lesões autoprovocadas com maior incidência entre os 

homens com um número de 44.387 casos, comparado com as mulheres com um número de 

11.876 casos no período estudado. Com esse resultado é possível observar a necessidade de 

planejamentos que apresentem estratégias eficazes para a prevenção do suicídio ou ato 

autolesivo. É preciso investir em melhores práticas de gestão, que informe, forme, capacite e 

habilite profissionais para que seja possível enfrentar essa realidade que vem sendo crescente 

a cada ano, a fim de prevenir os óbitos por suicídio.  

Palavras-Chave: Suicídio; Mortalidade; Epidemiologia.   

ABSTRACT 

Self-inflicted injuries are words used as a synonym for suicide, which is an act by which 

people take their own lives is an act taken as an individual, where it is not clear what the true 

reasons led to the individual taking their own life. The aim of this study is to show the number 

of cases of self-harm caused voluntarily in a certain period of time in the Brazilian regions, 

highlighting the largest number of cases among the North, Northeast, South and Midwest 

regions, considering the race / color variables, age, education, marital status and gender, and 

discuss the main points in order to identify why each situation. This is a documentary, 

retrospective study with a quantitative approach conducted from 2013 to 2017, considering all 



Brazilian regions, using some variables such as race / color, age, education, marital status and 

gender. Data were collected through the SINAN Reporting Disease Information System. 

Given the data presented, it was possible to show the large number of deaths from self-harm 

with higher incidence among men with 44.387 cases, compared with women with a number of 

11.876 cases in the period studied. With this result it is possible to observe the need for 

planning that presents effective strategies for the prevention of suicide or self-injurious act. It 

is necessary to invest in best management practices that inform, train, train and enable 

professionals so that it is possible to face this growing reality each year, in order to prevent 

suicide deaths. 
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INTRODUÇÃO 

Para Botega (2007), o suicídio ou a tentativa de autoextermínio causado pelas lesões 

autoprovocadas, é atualmente, considerado um problema de saúde pública no Brasil 

adquirindo mais visibilidade e consequentemente mais possibilidades para que todos possam 

contribuir para a sua resolução e enfrentamento.  Segundo Silva, Alves e Couto (2016), 

quando se fala em suicídio, retirar sua invisibilidade, trazendo-o para a área pública, sugere o 

desenvolvimento de novas perspectivas sob o aspecto do acolhimento, da compreensão, do 

cuidado e da valorização da vida.  

Vale ressaltar como mostra em alguns estudos que os registros acerca do suicídio ou 

das tentativas em muitas das situações são de alguma forma alterados ou negligenciados, por 

meio da soma final dos dados coletados, e muitos nem chegam a ser notificado, o que impede 

que os dados coletados sejam registrados nas estatísticas. Além disso, muitas vezes são 

registrados no atestado de óbito casos de morte por causas externas, sem fazer referência à 

circunstância que a originou. Dessa forma, não há um registro fidedigno quanto à causa da 

morte: homicídio, suicídio ou acidente, por exemplo, (BOTEGA, 2010). 

Quando se fala em saúde, com o atendimento a esse público em especial, alguns 

autores como Silva, Alves e Couto (2016), referem que, o ser humano deve ser considerado 

em sua totalidade, dessa forma percebe-se a importância de um atendimento multiprofissional, 

onde a pessoa será atendida em sua maior fragilidade, seja na parte física, psíquica, biológica, 

social, espiritual e etc., desta forma a soma das especialidades é o que possibilitara o trabalho 

da melhor forma.  

Segundo Oliveira, Camargos e Vieira (2014), vários métodos podem ser utilizados 

para que seja realizada a prática do ato autolesivo, como por exemplo: precipitação de lugares 

altos, uso de arma de fogo ou arma branca, enforcamento, ingestão de agrotóxicos, multidoses 

de medicamentos e venenos. A escolha do método utilizado vai de acordo com as condições, 

meio cultural, crenças de cada indivíduo e o meio em que cada um esteja envolvido, assim 

como a motivação para realizar e a disponibilidade do método para prática do ato.  



Além disso, sabe-se que o acesso à informação facilita os esclarecimentos sobre 

transtornos mentais como a depressão, que hoje em dia é um dos fatores que mais predispõe 

ao pensamento e ao ato suicida. O nível de instrução elevado é tido como um fator protetor 

em comparação a pessoa que tem um baixo ou nenhum nível de instrução, o que leva a pessoa 

a aderir a tratamentos e participar de ações e associações sociais e familiares. (MOREIRA, et 

al, 2017). 

Ainda segundo Moreira et al, (2017), hoje existe algumas classificações que podem 

ser utilizadas para avaliar o risco e a urgência dos casos das tentativas de suicídio, para assim 

identificar e poder intervir da forma mais correta para que a pessoa não venha a cometer o ato 

autolesivo, retirando assim sua própria vida. Podendo ser utilizados esses instrumentos 

através de uma entrevista para obtenção dos dados necessários para o “diagnóstico”, e outros 

métodos que utilizam scores para que através dele seja identificado o risco. 

Em outro estudo utilizou-se o Índice de Risco de Suicídio (IRIS), um instrumento 

psicométrico para avaliar o risco através de scores, sendo <5: risco reduzido; ≥5 e <10: risco 

intermediário; ≥10: risco elevado (VEIGA, 2014). 

A classificação da urgência pode ser dividida em: a) baixa, ocorre ideação suicida, mas 

sem planejamento específico e com baixa intencionalidade, sendo que o paciente ainda 

consegue encontrar alternativas para lidar com seu sofrimento; b) média, ocorre planos 

suicidas factíveis, mas o paciente projeta a ação no futuro, caso a situação de crise não se 

modifique favoravelmente; c) alta ocorre planejamento claro e intencionalidade de levar a 

cabo o suicídio nas próximas horas ou dias (DEL-BEM, 2017). 

Outra classificação para o risco de suicídio é proposta com escala de 0 a 6, sendo 0: 

nenhuma perturbação ou desconforto; 1: leve perturbação emocional; 2: ideias vagas de 

morte; 3: ideias vagas de suicídio; 4: ideias de suicídio, sem transtorno mental; 5: ideias de 

suicídio, com transtorno mental ou estressor social grave; 6: ideias de suicídio, com transtorno 

mental ou estressor social grave ou agitação e tentativa prévia (BERTOLOTE, 2010). 

Assim, diante da magnitude do problema, o objetivo deste estudo é caracterizar as 

mortes por lesões autoprovocadas voluntariamente no Brasil, entre 2013 e 2017, considerando 

as regiões brasileiras, raça/cor, faixa etária, escolaridade, estado civil e sexo. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo epidemiológico, documental e retrospectivo com abordagem 

quantitativa. Realizado através de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

Compulsória (SINAN), nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro Oeste do Brasil. 

Para a pesquisa, utilizaram-se as informações acerca dos óbitos por lesão autoprovocada 

voluntariamente, ocorridos durante o período de 2013 a 2017.  

As informações foram analisadas por meio de tabelas produzidas pelo programa 

Tabwin, que é um aplicativo tabulador desenvolvido pelo DATASUS. Os dados foram 



coletados em agosto de 2019, não havendo necessidade de entrevistas ou coletas externas, não 

sendo necessária submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 

Foram considerados como suicídio, os óbitos causados por lesões autoprovocadas 

voluntariamente, conforme a Classificação Internacional de Doenças (CID-BR-10). 

Abordaram-se as variáveis: o número de suicídio por ano nas regiões brasileiras, associando-

os a raça/cor, faixa etária, escolaridade, estado civil e sexo.   

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 Os dados coletados através do site DATASUS TABNET do Ministério da Saúde 

permitiram a identificação do número de mortes por lesão autoprovocada, conforme 

observado na tabela a seguir: 

Tabela 1 – Número de casos de morte por lesão autoprovocada, considerando as regiões 

brasileiras, entre 2013 e 2017. 

ANO 

REGIÃO 
2013 2014 2015 2016 2017 

n i n i n i n I n i 

NORTE 759  6,1 708 5,7 881 7,1 826  6,6 896 7,2 

NORDESTE 2.494  5,3 2.393 5,09 2.540 5,4 2.722 5,7 2.981 6,3 

SUDESTE 3.959  5,6 4.283 6,1 4.323 6,1 4.249 6,05 4.635 6,6 

SUL 2.365 9,6 2.319 9,4 2.494 10,1 2.602 10,6 2.862 11,6 

CENTROESTE 965 8,5 950 8,4 940 8,3 1.034 9,1 1.121 9,9 

TOTAL 10.542 10.653 11.178 11.433 12.495 

Fonte: Elaborado pelas autoras com dados do SINAN (2019). 

Observa-se na Tabela 1 a distribuição dos casos de lesões autoprovocadas, 

considerando as regiões brasileiras, no período de 2013 a 2017, totalizando 56.301 casos. 

Observa-se no período, um aumento significativo dos casos de lesões autoprovocadas em todas 

as regiões. A análise das notificações das lesões autoprovocadas considerando o quantitativo 

populacional mostra que a Região Sul é a que tem o maior incidência, sendo a terceira região 

dentre as cinco com o menor número de habitantes, porem é a que apresente mais número de 

notificações de lesões autoprovocadas, onde mostra um crescimento progressivo a cada ano.  

Pode-se destacar que o maior índice de lesões autoprovocadas está mais presente na 

região sul. As regiões compostas por imigrantes europeus merecem destaque porque 

apresentam maior número de suicídios, se comparados a outras regiões. Historicamente, a 

região Sul do Brasil vem apresentando os maiores coeficientes de suicídio do país (PINTO et 

al, 2017).  



Segundo a OMS (2014), a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. O 

Brasil ocupa a oitava posição em número de suicidas, sendo a Índia o país com maior número 

de casos (258 mil óbitos), seguido da China (120,7 mil), Estados Unidos (43 mil), Rússia (31 

mil), Japão (29 mil), Coreia do Sul (17 mil) e Paquistão (13 mil).   

Comparando a região sul com as demais regiões do Brasil, é possível observar que os 

episódios impactantes do frio são mais recorrentes, principalmente quando estão ligados aos 

locais com altitudes elevadas (ALVES et al, 2017).  Estudos mais atuais mostram que a 

temperatura está intimamente associada com o aumento do número de mortes no geral, 

mostram também que a contribuição do tempo frio para saúde pode ser sentida não apenas 

quanto à mortalidade, mais também na morbidade devido a alguma doença (LEDO et al, 2019).  

No que refere ao sistema de saúde, cabe destacar, que a tentativa de suicídio e as 

lesões autoprovocadas, dizem respeito à promoção da saúde e prevenção de doenças, no qual 

apontam para uma fragilidade no nível de atenção primária do Sistema Único de Saúde (SUS).   

Silva, Alves e Couto (2016) dizem que ao tentar realizar o ato e se frustrar, a pessoa 

recorre ao nível de atenção secundária, devido às lesões autoprovocadas para tentar tirar a 

própria vida, onde está representado pelos hospitais e prontos-socorros. Se esse nível não 

apresentar uma abordagem eficaz, a pessoa pode vir a tentar novamente o suicídio e ter o ato 

concretizado. Assim, pode-se perceber a importância dos profissionais de saúde dedicar-se ao 

exercício de sua profissão, uma vez que trabalham com vidas, às quais estão sujeitas ao 

sofrimento. Desse modo, precisam saber acolher esses pacientes e abordar formas de se lidar 

com o sofrimento. 

Além disso, por mais que o Brasil esteja com um índice considerável de casos de 

suicídio, ainda existe a limitação de identificar os casos e tomar as devidas precauções para o 

cuidado preconizado.  A tentativa de suicídio segundo as pesquisas é uma consequência de 

algum transtorno psiquiátrico proveniente de problemas familiares, como também más 

condições financeiras ou até mesmo o consumo de drogas (PINTO et al, 2017). 

Diversos autores afirmam que, entre todos os transtornos psiquiátricos, a depressão é a 

que se associa ao suicídio com maior frequência, seja como diagnóstico ou como sintoma a ser 

observado (SANTOS et al., 2009; PIRES et al., 2012; DIEHL; LARANJEIRA, 2009; 

STEFANELLO et al., 2008; FICHER; VANSAN, 2008; BORGES, WERLANG, 2006).  



Tabela 2 – Número de casos de morte por lesão autoprovocada, nas regiões brasileiras, 

considerando Raça/Cor, entre 2013 e 2017. 

REGIÕES 

RAÇA/ 

COR 

NORTE NORDESTE SUDESTE SUL CENTROESTE 

n % n % n % n % n % 

BRANCA 567 13,9% 1.933 14,7% 12.844 54,9% 11.051 87,4% 1.706 34,1% 

PRETA 197 4,8% 710 5,4% 3.292 14,0% 386 3,05% 251 5,01% 

AMARELA 07 0,17% 21 0,16% 140 0,59% 39 0,30% 18 0,35% 

PARDA 2.872 70,5% 9.481 72,2% 6.715 28,7% 1.007 7,9% 2.774 55,4% 

INDÍGENA 355 8,7% 40 0,30% 12 0,05% 30 0,23% 195 3,8% 

IGNORADO 72 1,7% 938 7,14% 357 1,5% 129 1,02% 57 1,13% 

TOTAL 4.070 100 13.123 100 23.360 100 12.642 100 5.001 100 

Fonte: Elaborado pelas autoras com dados do SINAN (2019). 

Com relação à raça/cor, observa-se a maior taxa divididas entre pessoas brancas e 

pardas respectivamente apresentando 28.101 e 22.849 casos, com uma somatória dos demais 

percentuais sendo os mesmos apresentados em um total de 59,4% divididos entre a raça/cor 

preta, amarela, indígena e ignorado (Tabela 2).  

Pesquisas mostram que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE 

(2014), entre as grandes regiões do país, 76% da população residente na região Sul é formado 

de pessoas de raça/cor branca, enquanto nas regiões Norte e Nordeste a maiorias das pessoas 

são de raça/cor parda, com 69,3% e 61,9% respectivamente.  

Isso implica dizer que o maior número de mortes por lesão autoprovocada está 

relacionado ao quantitativo populacional de pessoas de raça/cor branca, sendo estas as que se 

apresentam em maior quantidade na região sul do país. 

 Em contrapartida, em um estudo realizado recentemente em Florianópolis, que também 

faz parte da região Sul, identificou que a proporção de pacientes negros atendidos nos serviços 

de saúde, em especial nos Centros de Atendimento Psicossocial é superior à proporção da 

população negra geral no município, chegando a representar o dobro dos atendimentos 

realizados em relação aos Centros de Saúde. Na associação da raça a saúde mental, a população 

negra apresenta maior tendência a esses transtornos, realidade encontrada no fato de suicídio 

figurar entre as 3 principais causas de morte na população parda em 2016. Nos Estados Unidos, 

dentre adolescentes negros e negras de 15 a 29 anos, suicídio chega a ser a terceira causa de 

morte (MATOS; TOURINHO, 2018). 

Tabela 3 – Número de casos de morte por lesão autoprovocada, nas regiões brasileiras, 

considerando a Faixa Etária, entre 2013 e 2017. 

REGIÕES 

FAIXA NORTE NORDESTE SUDESTE SUL CENTROESTE 



ETÁRIA n % n % n % n % n % 

5-19 ANOS 714 18,0 1.144 7,6 1.288 5,9 777 6,07 544 10,8 

20-29 ANOS 1.217 30,6 2.726 18,2 4.176 19,4 2.043 15,9 1.144 22,8 

30-39 ANOS 890 22,4 2.846 19,09 5.020 23,3 2.321 18,1 1.085 21,6 

40-49 ANOS 410 10,3 4.109 27,5 4.235 19,6 2.433 19,02 863 17,2 

50-69 ANOS 539 13,5 2.984 20,0 5.336 24,8 3.898 30,4 1.011 20,2 

70-80 ANOS 

OU MAIS 

183 4,6 1.073 7,1 1.387 6,4 1.307 10,2 339 6,7 

IGNORADO 12 0,3 25 0,1 66 0,3 12 0,09 15 0,2 

TOTAL 3.965 100 14.907  100 21.508  100 12.791 100 5.001 100 

Fonte: Elaborado pelas autoras com dados do SINAN (2019). 

A Tabela 3 mostra o número de casos de lesões autoprovocadas, considerando a Faixa 

Etária, no período de 2013 a 2017, demonstrando que o maior número de casos se concentra 

entre a faixa etária de 20 e 29 anos. Apresentam-se quase semelhantes quando somados o 

número de casos, com 11.306 casos entre 20-29 anos, 12.162 casos entre 30-39 anos, 12.050 

casos entre 40-49 anos e 13. 768 casos entre 50-69 anos. O menor número de casos apresenta-

se respectivamente entre as faixas etárias de 5-19 anos, 70-80 ou mais e ignorado, 

apresentando-se com 4.467, 4.289 e 130 casos respectivamente.  

Podemos observar que por região os índices se apresentam diferentes, sendo  a região 

Sudeste a que apresenta um maior número com 21.508 casos, seguido da região Nordeste que 

apresentou um quantitativo de 14.907 casos, região sul em terceira posição com um número  de 

12.791 casos, região Centroeste com 5.001 casos e em ultimo lugar, apresentando o menor 

número de casos temos a região Norte apresentando um quantitativo de 3.965 casos.  

Estudos demonstram que o número de óbitos por lesões autoprovocadas cresce a cada 

ano entre as faixas etárias de 20-29 anos, sendo também crescente o número de suicídios na 

população com mais de 60 anos. De acordo com Meneghel et al, (2004) os índices de suicídio 

aumentavam conforme a faixa etária, e as maiores taxas se concentravam entre os indivíduos 

idosos, mas que essa realidade vem se modificando nos últimos anos, podendo se perceber um 

aumento nos casos entre pessoas mais jovens. 

No que se refere à tentativa de suicídio (TS), pode se afirmar que é um ato 

predominante em adolescentes e adultos jovens (15 a 29 anos), como mostra outros estudos 

mais recentes, especialmente em mulheres. Constatou-se que as mulheres tentam mais suicídio 

do que os homens através de métodos menos agressivos (RIBEIRO et al, 2018).  

Em uma pesquisa realizada recentemente por Miranda et al. (2018), mostrou que a 

maioria dos casos de suicídio, encontrava-se entre as faixas etárias de 20 a 29 anos, seguidos de 



30 a 39 anos e de 40 a 49 anos, sendo os menores índices entre as idades de 15 a 19 anos e 

entre 70 a 79 anos. Os dados mostram uma maior incidência em jovens e na literatura 

consultada a maior parte dos dados apontaram a ocorrência de maior índice em idosos com 

idade acima de 60 anos.  

Segundo Ribeiro et al. (2018), alguns estudos anteriores mostravam que o índice de 

suicídios se encontrava entre as pessoas com mais de 55 anos, posteriormente outros estudos 

mostravam uma redução na taxa de suicídios em pessoas idosas e um aumento na taxa entre 

pessoas adultas de 34 a 54 anos. A mudança no perfil etário da ocorrência de suicídio foi 

observada por alguns autores e mostrando que a ocorrência de casos vem acontecendo em 

adultos jovens de 20 a 29 anos.  

Para Ying e Chang (2009), o aumento recorrente nos números de casos entre adultos 

jovens podem estar relacionados à dificuldade no estabelecimento profissional, dificuldades 

financeiras, pressões acadêmicas ou até rompimentos amorosos. 

Os altos índices de suicídio entre os jovens brasileiros podem estar diretamente e na 

maioria das vezes relacionadas à situação profissional desconfortável como o desemprego, 

capacitações insuficientes, aumento da competitividade no mercado de trabalho principalmente, 

um mau relacionamento com os pais aumenta o consumo de álcool e drogas, como também 

práticas impulsivas de automutilação, que os tornam particularmente mais vulneráveis a 

sofrimento psíquico que leva ao pensamento e ao ato suicida (YING; CHANG, 2009). 

O suicídio pode ser resultante de uma série de interações sendo elas biológicas, 

genéticas, psicológicas, socioculturais e econômicas. Além disso, outros fatores podem ser 

citados como desigualdade social, baixa renda, desemprego, escolaridade, gênero, idade, bem 

como tentativas anteriores de suicídio, que predispõem a progressiva letalidade do método, 

transtornos mentais, uso de drogas lícitas ou ilícitas, ausência de apoio social, histórico de 

suicídio familiar, forte intenção suicida e eventos estressantes. 

 

Tabela 4 – Número de casos de morte por lesão autoprovocada, nas regiões brasileiras, 

considerando a Escolaridade, entre 2013 e 2017. 

REGIÕES  

ESCOLARIDA

DE 

NORTE NORDES

TE 

SUDESTE SUL CENTROESTE TOTAL 

n % n % n % n % n %   

Nenhuma 320 7,8 1.078 8,3 414 1,9 341 2,7 211 4,2 2.364 

1-3 anos de 

estudo 

680 16,

7 

2.797 21,

7 

2.123 9,8 1.941 15,4 724 14,4 8.265 



4-7 anos de 

estudo 

1.17

2 

28,

7 

2.948 22,

8 

5.296 24,6 3.211 25,6 1.24

5 

24,8 13.872 

8-11 anos de 

estudo 

1.09

0 

26,

7 

2.144 16,

6 

5.487 25,5 3.142 25,0

5 

1.20

1 

24,01 13.064 

+12 anos de 

estudo 

281 6,9 726 5,6 2.332 10,8 1.037 8,2 543 10,8 4.919 

Ignorado 527 12,

9 

3.181 24,

7 

5.797 27,0

2 

2.870 22,8 1.07

7 

21,5 13.452 

TOTAL 4.07

0 

10

0 

12.87

4 

10

0 

21.44

9 

100 12.54

2 

100 5.00

1 

100  55.936 

 Fonte: Elaborado pelas autoras com dados do SINAN (2019). 

A Tabela 4 mostra o número de casos de lesões autoprovocadas, considerando a 

Escolaridade, no período de 2013 a 2017, sendo perceptível um grande número de casos entre 

pessoas que tem de 1-3 anos de estudo que se apresenta com um número de 8.265 casos, 4-7 

anos de estudo com 13.872 casos, sendo este o que apresenta o maior número de casos, 

seguido de 8-11 anos de estudo com um numero de 13.064 casos e existe também um grande 

número de casos em escolaridade considerado ignoradas com um quantitativo de 13.452 casos 

somando todas as regiões brasileiras (Tabela 4).  

Em resumo, ao analisarmos os dados da tabela acima podemos perceber que o maior 

número de pessoas que cometem suicídio está nas pessoas que tem de 4-7 anos de estudo, 

seguidos de 8-12 anos de estudo com um número de 13.064 casos, sem deixar de destacar a o 

grau de escolaridade considerada ignorada que apresenta um grande número de casos que se 

assemelham aos dados destacados acima, apresentando um número de casos de 13.452. 

Estudos mostram que existe uma correlação entre os índices de suicídio e o baixo nível 

de instrução o que implica dizer que, quanto melhor o nível educacional, maior é a influência 

nas condições sociais e econômicas como status, como emprego e renda familiar favorável, 

onde o indivíduo vai evitar preocupações, estresse que interferem diretamente na saúde mental 

do indivíduo (MOREIRA et al, 2017).   

Para Arruda, Guimarães e Castelar (2017), quanto menor o nível de instrução formal do 

trabalhador, maior será a probabilidade de ocorrência de desemprego. Sabe-se que o 

desemprego hoje é considerado como um doa fatores de risco que podem levar ao indivíduo 

cometer o ato auto lesivo. 

Além disso, sabe-se que o acesso à informação facilita os esclarecimentos sobre 

transtornos mentais como a depressão, que hoje em dia é um dos fatores que mais predispõe ao 

pensamento e ao ato suicida. O nível de instrução elevado é tido como um fator protetor em 

comparação a pessoa que tem um baixo ou nenhum nível de instrução, o que leva a pessoa a 



aderir a tratamentos e participar de ações e associações sociais e familiares (MOREIRA et al, 

2017). 

  

Tabela 5 – Número de casos de morte por lesão autoprovocada, nas regiões brasileiras, 

considerando o Estado Civil, entre 2013 e 2017. 

REGIÕES  

ESTADO 

CIVIL 

NORTE NORDESTE SUDESTE SUL CENTROEST

E 

TOTA

L 

n % n % n % n % n %  

SOLTEIRO 2.56

8 

63,0

9 

6.961 53,0

1 

10.63

0 

48,

6 

5.322 42,0

9 

2.588 51,7 28.069 

CASADO 591 14,5 3.315 25,2 5.846 26,

7 

4.052 32,0

5 

1.147 22,9 14.951 

VIÚVO 84 2,06 469 3,7 1.198 5,4 651 5,1 157 3,1 2.559 

SEPARADO  100 2,4 527 4,01 718 8,8 1.055 8,3 320 6,3 2.720 

OUTRO 462 11,3 722 5,4 718 3,2 631 4,9 427 8,5 2.960 

INGORAD

O 

265 6,5 1.136 8,6 1.541 7,0

4 

931 7,3 362 7,2 4.235 

TOTAL 4.07

0 

100 13.13

0 

100 21.87

1   

100 12.64

2 

100 5.001 

 

100 55.494 

Fonte: Elaborado pelas autoras com dados do SINAN (2019). 

Em relação ao estado civil, é possível observar após a soma de todas as regiões 

brasileiras que o maior número de casos acontece entre pessoas solteiras, sendo o estado civil 

que apresenta o maior número de casos com 28.069 casos, seguido das pessoas casadas, que 

apresentam um numero de casos de 14.951 casos, sendo estes os que apresentam os maiores 

número de pessoas que cometem suicídio. Somando os demais estados civis, tem-se um total de 

12.474 casos, somando todas as regiões brasileiras (Tabela 5).   

Em comparação com casados e solteiros, para Botega (2010) os casos de suicídio 

ocorrem em menor proporção entre os casados porque o vínculo se caracteriza como ponto 

preventivo, já os solteiros estão mais propensos ao isolamento social, característica essa 

considerada um fator de risco. Alguns estudos mostram que existe uma elevada taxa de 

suicídios entre pessoas viúvas e divorciadas, porém esta pesquisa demostrou um menor 

percentual nesses grupos em relação aos demais.  

Tabela 6 - Número de casos de morte por lesão autoprovocada, nas regiões brasileiras, considerando o 

Sexo, entre 2013 e 2017. 

REGIÕES  

SEXO 

NORTE NORDESTE SUDESTE SUL CENTROEST

E 

TOTA

L 

n % n % n % n % n %  

MASCULI NO 3.21

6 

79,0

9 

10.47

4 

79,7 16.80

1 

78,3 9.984 79,0

8 

3.912 78,1 44.387 



FEMININO 849 20,8 2.654 20,2 4.646 21,6 2.639 20,8 1.088 21,7 11.876 

DESCONHECID

O 

01 0,09 01 0,00

7 

02 0,00

9 

02 18,1 05 0,09 11 

TOTAL 4.06

6 

100 13.12

9 

100 21.44

9 

100 12.62

5 

100 5.005 100 56.274 

Fonte: Elaborado pelas autoras com dados do SINAN (2019). 

Nesta tabela, é possível observar que as mortes decorrentes de lesões autoprovocadas é 

mais predominante entre as pessoas do sexo masculino que apresenta um total de 44.387 

casos e as pessoas do sexo feminino apresentam um total de 11.876 casos no período em 

estudo somando todas as regiões brasileiras (Tabela 6).  

Estudos afirmam que a tentativa de suicídio (TS) é predominante em adolescentes e 

adultos jovens (15 a 29 anos), especialmente em mulheres, no entanto, nas lesões 

autoprovocadas que resultam em morte, o sexo masculino é mais atingido (RIBEIRO et al, 

2018). 

Estudos mostram que as mulheres tentam mais o suicídio, porém os homens são os 

que mais conseguem a consumação do ato, isso explica os dados que foram coletados. Isso 

pode se decorrente dos métodos utilizados, as mulheres em relação aos homens utilizam 

métodos menos agressivos, o que resume geralmente a somente uma tentativa, já os homens 

utilizam métodos mais agressivos, como armas de fogo e armas brancas e assim conseguem 

consumar o ato. (RIBEIRO et al, 2018) 

A tentativa de suicídio segundo os estudos tem maior prevalência em mulheres, 

adolescentes e jovens, já a consumação do ato entre homens, que geralmente vivem sozinhos, 

sem escolaridade e que não tem emprego. Quanto à faixa etária, adolescentes e adultos jovens 

são os que mais tentam suicídio (BERNARDES; TURINI; MATSUO, 2010). . 

Segundo Ribeiro (2018), a maior incidência de tentativa de suicídio na população de 

15 a 19 anos com 49,6 casos (100.000 hab./ano). Para o meio de agressão através da ingestão 

de medicamentos foi de 10,3 tentativas de autoextermínio (100.000 hab./ano) no sexo 

feminino e 2,0 tentativas de autoextermínio (100.000 hab./ano) no sexo masculino. O sexo 

feminino tentou 5,1 vezes mais suicídio do que homens através da ingestão de medicamentos. 

O local de exposição por intoxicação exógena, geralmente foi à residência, através do uso de 

medicamentos, seguido de raticidas. 

 

 



CONCLUSÃO 

 É possível observar com o presente estudo, o grande número de óbitos por suicídio, 

bem como nas diferentes variáveis estudadas, sendo possível mostrar algumas mudanças, se 

comparado com estudos anteriores. O suicídio é considerado um fenômeno complexo e 

multidimensional, com a presença de elementos biológicos, psicológicos conscientes e 

inconscientes, interpessoais, sociológicos, culturais e existenciais.  

No Brasil, os dados epidemiológicos indicam um importante avanço para mapear a 

gravidade do problema, através de inúmeras pesquisas que indicam as populações que mais 

comete o ato auto lesivo, avaliadas segundo raça/cor, faixa etária escolaridade, estado civil e 

sexo. 

Desta forma, os estudos mostraram que o que mais predomina nas tentativas de 

suicídio, estão relacionados a fatores de risco, como algum transtorno mental, sexo, onde 

mostrou que quem mais comete as tentativas de suicídio são as mulheres, porém, de acordo 

com os dados do SINAN, os homens efetuam e consumam o ato. Onde a idade se concentra 

em jovens/adultos de 20-29 anos, e por fim algum problema social ou financeiro. 

 Podemos observar a necessidade de planejamentos que apresentem estratégias que 

sejam eficazes para a prevenção do suicídio ou ato autolesivo, ações intersetoriais no âmbito 

da gestão em saúde, para que seja possível garantir a assistência de forma integral aos grupos 

que se apresentarem mais vulneráveis, minimizando assim os fatores de risco com serviços 

especializados. 

 Portanto, é preciso investir em melhores práticas de gestão, é preciso informar, formar, 

capacitar habilitar profissionais para que seja possível enfrentar essa realidade que vem sendo 

crescente a cada ano, e com isso ressalta-se a importância da compreensão das causas de 

lesões autoprovocadas, para que possa ser direcionados programas e ações de prevenção com 

estratégias que sejam mais eficientes, sejam medidas a fim de limitar o acesso aos métodos 

seja com identificação precoce dos indivíduos com auto risco, a fim de prevenir a violência 

autoaflingida. 

 

REFERÊNCIAS 



ALVES, M. P. A. et al. Onda de frio? Análise de diferentes métodos de identificação. Revista 

Brasileira de Climatologia. ISSN: 2237-8642 (Eletrônica). Ano 13 – Vol. 21 – JUL/DEZ 

2017. Disponível em: https://revistas.ufpr.br/revistaabclima/article/view/54821/33652. Acesso 

em: 20 Nov 2019.  

ARRUDA, E. F.; GUIMARÃES, D. B.; CASTELAR I. Uma análise do desemprego severo 

nas regiões sul e sudeste do Brasil em 2013. Planejamento e políticas públicas | ppp | n. 48 | 

jan./jun. 2017. Disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/598/433. Acesso em: 20 Nov 2019. 

BERNARDES, S.S.; TURINI, C.A.; MATSUO, T. Perfil das tentativas de suicídio por 

sobredose intencional de medicamentos atendidas por um Centro de Controle de Intoxicações 

do Paraná, Brasil. Cad. Saúde Pública [online]. 2010. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/csp/v26n7/15.pdf. Acesso em: 23 Set 2019. 

BERTOLOTE, J.M.; SANTOS, C.M.; BOTEGA, N, J. Detecção do risco de suicídio nos 

serviços de emergência psiquiátrica. Rev. Bras. Psiquiatria. 2010. Disponível em:  

http://www.scielo.br/pdf/rbp/v32s2/v32s2a05.pdf. Acesso em: 09 Set 2019. 

BORGES, V. R.; WERLANG, B. S. G. Estudo de ideação suicida em adolescentes de 15 a 19 

anos. Estudos de Psicologia, Natal, v. 11, n. 3, p. 345-351, 2006. Disponível em: 

https://www.redalyc.org/pdf/261/26111312.pdf. Acesso em: 09 Set 2019. 

BOTEGA, N.J. Suicídio: saindo da sombra em direção a um plano nacional de prevenção. 

Revista Brasileira de Psiquiatria. São Paulo, v. 29, n. 1, mar. 2007. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462007000100004. Acesso 

em: 10 Set 2019 

BOTEGA, N.J. Comportamento suicida em números. Debates Psiquiatria Hoje, São Paulo, 

ano 2, n. 1, jan./fev. 2010. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/pusp/v25n3/0103-6564-

pusp-25-03-0231. Acesso em: 10 Set 2019. 

DEL- BEN, C.M., et al. Emergências psiquiátricas: manejo de agitação psicomotora e 

avaliação de risco suicida. Medicina (Ribeirão Preto, Online.) 2017. Disponível em: 

http://revista.fmrp.usp.br/2017/vol50-Supl-1/SIMP10-Emergencias-Psiquiatricas.pdf. Acesso 

em: 10 Set 2019. 

DIEHL, A.; LARANJEIRA, R. Suicide attempts and substance use in an emergency room 

sample. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, Rio de Janeiro, v. 58, n. 2, p. 86-91, 2009. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0047-

20852009000200003. Acesso em: 15 Set 2019. 

FICHER, A. M. F. T.; VANSAN, G. A. Tentativas de suicídio em jovens: aspectos 

epidemiológicos dos casos atendidos no setor de urgências psiquiátricas de um hospital geral 

universitário entre 1988 e 2004. Estudos de Psicologia, Campinas, v. 25, n. 3, p. 361-374, 

2008. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/estpsi/v25n3/a05v25n3.pdf. Acesso em: 15 Set 

2019. 

https://revistas.ufpr.br/revistaabclima/article/view/54821/33652
http://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/598/433
http://www.scielo.br/pdf/csp/v26n7/15.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbp/v32s2/v32s2a05.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/261/26111312.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462007000100004
http://www.scielo.br/pdf/pusp/v25n3/0103-6564-pusp-25-03-0231
http://www.scielo.br/pdf/pusp/v25n3/0103-6564-pusp-25-03-0231
http://revista.fmrp.usp.br/2017/vol50-Supl-1/SIMP10-Emergencias-Psiquiatricas.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0047-20852009000200003
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0047-20852009000200003
http://www.scielo.br/pdf/estpsi/v25n3/a05v25n3.pdf


LEDO, D. C. R. et al. Influencia das baixas temperaturas nas doenças coronarianas agudas. 

Revista Caderno de Medicina Vol 2. N°1. 2019. Disponível em: 

http://www.revista.unifeso.edu.br/index.php/cadernosdemedicinaunifeso/article/download/13

47/589. Acesso em: 21 Nov 2019. 

MENEGHEL, S.N.  et al. Características epidemiológicas do suicídio no Rio Grande do 

Sul. Rev. Saúde Pública [online]. 2004. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rsp/v38n6/08.pdf. Acesso em: 17 Set 2019. 

MOREIRA, R.M.M. et al. Análise epidemiológica dos óbitos por suicídio. Sobral Ceará, CE. 

SANARE V. 16, 2017. Disponível em: 

https://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/view/1136. Acesso em: 20 Set 2019. 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Prevención del suicídio: un imperativo 

global. 2014. Disponível em: <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/136083/1/9789275318 

508_spa.pdf?ua=1&ua=1 >. Acesso em: 20 set 2019. 

OLIVEIRA G.S., CAMARGOS L.M.N.; VIEIRA L.T. Análise epidemiológica dos casos de 

suicídio no município de Coração de Jesus MG. rev. human, 2014.  Disponível em: 

http://www.revistahumanidades.com.br/arquivos_up/artigos/a19.pdf. Acesso em: 20 Set de 

2019. 

PIRES, M.C.C, et al. Stressors in attempted suicide by poisoning: a sex comparison. Trends 

Psychiatry Psychother, Porto Alegre, v. 34, n. 1, p. 25-30, 2012. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-60892012000100006. Acesso 

em: Acesso em 26 de Set de 2019. 

MATOS, C.C.S. A; TOURINHO, F.S. V. Saúde da População Negra: como nascem, vivem e 

morrem os indivíduos pretos e pardos em Florianópolis (SC). Revista Brasileira de 

Medicina de Família e Comunidade, v. 13, n. 40, p. 1-13, 2018. Disponível em: 

https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/1706. Acesso em: 24 de 2019. 

RIBEIRO, J.M.; MOREIRA, M.R. Uma abordagem sobre o suicídio de adolescentes e jovens 

no Brasil. Ciênc. saúde coletiva vol.23 no. 9 Rio de Janeiro Sept. 2018. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/csc/v23n9/1413-8123-csc-23-09-2821.pdf. Acesso: 24 Set 2019.  

SANTOS, S. A. et al. Prevalência de transtornos mentais nas tentativas de suicídio em um 

hospital de emergência no Rio de Janeiro, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de 

Janeiro, v. 25, n. 9, p. 2.064-2.074, set. 2009. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/csp/v25n9/20.pdf. Acesso em: 24 Set 2019. 

SILVA, K.F.A.; ALVES, M.A. & COUTO, Suicídio: uma escolha existencial frente ao 

desespero humano. Minas Gerais, MG. PUC de Minas Gerais v. 1, n. 2, jul./dez 2016. 

Disponível em: http://periodicos.pucminas.br/index.php/pretextos/article/view/13618. Acesso 

em: 24 Set 2019. 

http://www.revista.unifeso.edu.br/index.php/cadernosdemedicinaunifeso/article/download/1347/589
http://www.revista.unifeso.edu.br/index.php/cadernosdemedicinaunifeso/article/download/1347/589
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MENEGHEL,+STELA+NAZARETH
http://www.scielo.br/pdf/rsp/v38n6/08.pdf
https://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/view/1136
http://www.revistahumanidades.com.br/arquivos_up/artigos/a19.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-60892012000100006
https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/1706
http://www.scielo.br/pdf/csc/v23n9/1413-8123-csc-23-09-2821.pdf
http://www.scielo.br/pdf/csp/v25n9/20.pdf
http://periodicos.pucminas.br/index.php/pretextos/article/view/13618


STEFANELLO, S. et al. Gender differences in suicide attempts: preliminary results of the 

multisite intervention study on suicidal behavior (SUPRE-MISS) from Campinas, Brazil. 

Revista Brasileira de Psiquiatria, São Paulo, v. 30, n. 2, p. 139-143, jun. 2008. Disponível 

em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462008000200010. 

Acesso em 23 Set 2019. 

VEIGA, F.A., et al. IRIS: Um novo índice de avaliação do risco de suicídio. Psiquiatria 

Clínica, 35, (2), pp. 65-72, 2014. Disponível em: http://rihuc.huc.min-

saude.pt/bitstream/10400.4/1861/1/2014%20_%20IRIS%20-

%20um%20novo%20%C3%ADndice%20de%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20do%20risco

%20de%20suic%C3%ADdio.pdf. Acesso em 23 Set 2019. 

YING, Y. H.; CHANG, K. (2009). A study of suicide and socioeconomic factors. Suicide & 

Life-Threatening Behavior, 39, 214-226. doi: 10.1521/suli. 2009.39.2.214. Disponível em: 

https://europepmc.org/abstract/med/19527162. Acesso em: 23 Set de 2019. 

 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462008000200010
http://rihuc.huc.min-saude.pt/bitstream/10400.4/1861/1/2014%20_%20IRIS%20-%20um%20novo%20%C3%ADndice%20de%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20do%20risco%20de%20suic%C3%ADdio.pdf
http://rihuc.huc.min-saude.pt/bitstream/10400.4/1861/1/2014%20_%20IRIS%20-%20um%20novo%20%C3%ADndice%20de%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20do%20risco%20de%20suic%C3%ADdio.pdf
http://rihuc.huc.min-saude.pt/bitstream/10400.4/1861/1/2014%20_%20IRIS%20-%20um%20novo%20%C3%ADndice%20de%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20do%20risco%20de%20suic%C3%ADdio.pdf
http://rihuc.huc.min-saude.pt/bitstream/10400.4/1861/1/2014%20_%20IRIS%20-%20um%20novo%20%C3%ADndice%20de%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20do%20risco%20de%20suic%C3%ADdio.pdf
https://europepmc.org/abstract/med/19527162

