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Situação do Suicídio

O suicídio é um fenômeno que ocorre em todas as regiões do mundo. Estima-se que, 

anualmente, mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio e, a cada adulto que se 

suicida, pelo menos outros 20 atentam contra a própria vida. Segundo dados da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), o suicídio representa 1,4% de todas as mortes 

em todo o mundo, tornando-se, em 2012, a 15a causa de mortalidade na população 

geral. 

No período de 2011 a 2015, foram registrados 55.649 óbitos por suicídio no Brasil, com 

uma taxa geral de 5,5/100 mil hab., variando de 5,3 em 2011 a 5,7 em 2015. O risco de 

suicídio no sexo masculino foi de 8,7/100 mil hab., sendo aproximadamente quatro 

vezes maior que o feminino (2,4/100 mil hab.). Em ambos os sexos, o risco aumentou, 

ao longo do período, passando de 8,4 para 9,1/100 mil hab. no sexo masculino e de 2,3 

para 2,5/100 mil hab. no feminino. (Ministério da Saúde, 2017). 

Mortalidade 

Entre 2010 e 2017, em Recife, ocorreram 444 mortes por suicídio, com uma média de 

55 óbitos ao ano. Esse número representou 4% entre todos os tipos óbitos por causas 

externas.  A taxa de mortalidade nesse período foi de 3,5/100 mil hab, variando entre 

3,1 em 2011 e 4,0 em 2015 (figura 1).  

Figura 1: Número e taxa de mortalidade de suicídio por cem mil habitantes. 
Recife, 2007-2017* 

 
Fonte: Secretaria de Saúde do recife /DEVS/Uvepi/SIM Recife 
*dados provisórios sujeito a modificação
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O sexo masculino deteve a maioria desses dos óbitos (67%). Entre os homens, a faixa 

etária entre 20 a 29 anos (21,6%) e 50 a 59 anos, foram as mais atingidas por esse tipo 

de evento. Enquanto nas mulheres, a faixa etária entre 40 a 49 anos, seguida de 20 a 

29 anos, concentrou a maior proporção de casos de suicídio. Entretanto entre 

adolescentes e idosos com 60 anos observou-se uma padrão semelhante entre os 

sexos (Figura 2).  

Figura 2: Proporção (%) de óbitos por suicídio entre sexo e faixa etária. 
Recife, 2010-2018* 

 

Fonte: Secretaria de Saúde do recife /DEVS/Uvepi/SIM Recife 
*dados provisórios sujeitos a modificação

Notificações das Tentativas de Suicídio 

As tentativas de suicido são captadas pela Secretaria de Saúde do Recife, por meio da 

notificação decorrente de Intoxicação Exógena (IE) ou pela Violência Interpessoal, de 

casos atendidos nas unidades de saúde da cidade.   

 

Entre 2010 e 2018, uma média anual de 469 casos, foi notificada como tentativa de 

suicídio por esses agravos, sendo a maior parte dessas notificações (72,4%) 

procedentes dos atendimentos referente à intoxicação exógena (Figura 3).  

 
Figura 3: Número de Tentativas de Suicídio notificadas. 

Recife, 2010-2018* 

Fonte: Secretaria de Saúde do recife /DEVS/Uvepi/Sinan Recife      *dados provisórios sujeitos a modificação 
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Entre os atendimentos por intoxicação exógena, observa-se que o meio utilizado 

prevalente é o uso de medicamentos (62%), sendo principal o Clonazepam, seguido do 

defensivo agrícola conhecido como “chumbinho”, usado de forma clandestina como 

raticida (14%).  Quando observamos a soma com as notificações oriundas da 

notificação de violência autoprovocada, também o medicamento persiste como o 

primeiro meio utilizado, embora com uma redução na proporção de casos (45%) e um 

aumento dos agrotóxicos (Figura 4).  

Figura 4: Proporção (%) do tipo de meio para realizar a tentativa de suicídio nos 
casos notificados. Recife, 2010-2018* 

 

Fonte: Secretaria de Saúde do Recife /DEVS/Uvepi/Sinan Recife 
*dados provisórios sujeitos a modificação 

Quanto ao sexo, a maior proporção da tentativa ocorreu no sexo feminino com 70% 

desses casos. Esse padrão é o inverso do que é observado na Mortalidade; Quanto a 

faixa etária, predominou os jovens adultos (entre 20 a 39 anos) seguido do grupo de 

pré - adolescentes até o inicio da juventude (10 -19 anos)(Figura 5). 

Figura 5: Proporção (%) de tentativa de suicídio por sexo e por faixa etária. 
Recife, 2010-2018* 

 
Fonte: Secretaria de Saúde do Recife /DEVS/Uvepi/Sinan Recife     *dados provisórios sujeitos a modificação 
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Orientações básicas para comunicação do tema Suicídio  

 

a) Fornecer informações sobre a prevenção de suicídio, sem espalhar mitos.  

b) Fornecer informações precisas sobre onde procurar ajuda e possíveis 

encaminhamentos. 

c) Informar sobre formas de lidar com fatores de stress ou pensamentos 

suicidas. 

d) Notificar a tentativa de suicídio atendida nas unidades de saúde. 

e) Evitar ênfase sensacionalista na publicidade sobre suicídios de celebridades. 

f) Reconhecer que a população pode ser afetada por notícias distorcidas 

sobre suicídios. 

g) Não dar destaque ou repetir desnecessariamente notícias sobre suicídios. 

h) Não usar linguagem sensacionalista ou normalizar a situação do suicídio. 

i) Não descrever explicitamente o método usado. 

j) Não usar manchetes sensacionais. 

k) Não compartilhar fotografias, material de vídeo ou links para redes sociais 

de situações que envolvem suicídio. 

A Organização Mundial de Saúde reforça a afirmação de que Suicídios são evitáveis e 

há uma série de medidas que podem ser tomadas junto à população, subpopulação e 

em níveis individuais para prevenir o suicídio e suas tentativas.  O suicídio é uma 

questão complexa e, por isso, os esforços de prevenção necessitam de coordenação e 

colaboração entre os múltiplos setores da sociedade, incluindo saúde, educação, 

trabalho, agricultura, negócios, justiça, lei, defesa, política e mídia. Esses esforços 

devem ser abrangentes e integrados, pois apenas foco em uma abordagem não tem 

impacto sobre esse tema. 

  
 

Expediente 
Diretoria Executiva de Vigilância à Saúde: Joanna Freire 

Gerente Geral de Vigilância à Saúde: Juliana Oriá de Oliveira 

Unidade de Vigilância Epidemiologia: Natália Barros 

Setor de Vigilância de Doenças e Agravos não transmissíveis: Claudia Castro 

Equipe Técnica: Maria Carmelita Maia e Silva, Claudia Castro, Henrique 

Santos Landin, Athaina Maria Oliveira e Denise Oliveira Scripnic 

Elaboração: Denise Oliveira e Henrique Landim Santos  

Editoração Eletrônica              

Contato: dant.recife@gmail.com 

Disponível em  https://cievsrecife.wordpress.com 

 

https://cievsrecife.wordpress.com/
https://cievsrecife.wordpress.com/

