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Resumo 

O suicídio e sua tentativa são considerados um problema mundial de saúde pública pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), que pode estar associado a uma diversidade de 

elementos e contextos. Assim, este estudo teve o escopo coletar dados, descrever e analisar as 

tentativas de suicídio e a mortalidade por suicídio no município de Farroupilha, localizado no 

nordeste do estado do Rio Grande do Sul, no período de 2010 a 2013. Baseou-se numa 

abordagem quanti-qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, utilizando a análise 

documental como procedimento técnico. Assim, a identificação dos casos de tentativas de 

suicídio e de suicídios foi realizada via coleta de dados da Ficha de Notificação de Violência, e 

dos registros da Policia Civil do município. Com relação ao suicídio, destacaram-se os seguintes 

resultados em relação à totalidade dos registros: (80%) correspondem ao sexo masculino, (50%) 

adotaram o enforcamento como instrumento utilizado e (60%) encontravam-se na faixa etária 

de 20 a 40 anos. Nas tentativas de suicídio, evidenciou-se os seguintes resultados em relação à 

totalidade dos registros: (77%) correspondem ao sexo feminino, (39%) adotaram a ingestão 

medicamentosa, como instrumento utilizado e (44%) encontravam-se na faixa etária de 20 a 29 

anos. No mesmo sentido, os resultados apresentaram que (80%) dos suicidas são indivíduos de 

                                                           
1 Especialista em Educação em Saúde pela Universidade de Caxias do Sul.  
2 Doutora em Administração pela Universidade de Caxias do Sul. Professora na Universidade Potiguar. 
3 Doutoranda em Administração pela Universidade de Caxias do Sul e Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul. Mestra em Administração pela Universidade de Caxias do Sul. 
4 Doutora em Administração pela Universidade de Caxias do Sul. Mestra em Engenharia de Produção pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
5 Mestrando em Administração pela Universidade de Caxias do Sul. 
6 Doutoranda em Administração pela Universidade de Caxias do Sul. Mestra em Administração pela 

Universidade de Caxias do Sul. 
7 Doutoranda em Administração pela Universidade de Caxias do Sul. Mestra em Administração pela 

Universidade de Caxias do Sul. 
8 Doutoranda em Administração na Universidade de Caxias do Sul e Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul. Mestra em Saúde e Comportamento pela Universidade Federal de Pelotas.   
9 Aluno de Doutorado em Administração da Universidade de Caxias do Sul. Professor da UERGS. 
10 Doutor em Administração e Direção de Empresas pela Universitat Politècnica de Catalunya. Professor da 

Universidade de Caxias do Sul e Universidade Feevale. 
11 Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo - FFLCH/USP. Professor titular da Universidade 

Feevale.   
12 Doutor em Administração de Empresas pela Université de Sherbrooke. Professor da Universidade de Caxias do 

Sul e Universidade Feevale. 



    . 

 

WWW.CONVIBRA.ORG 

Management, Education and Health Promotion Conference 
Congress 

 

20 a 50 anos, em plena idade produtiva; portanto, este problema de saúde pública evidencia a 

necessidade de implementação de medidas que tendam a diminuir sua incidência. 

Palavras-Chave: Suicídio. Perfil epidemiológico. Políticas Públicas. 

 

Abstract 

Suicide and his attempt are considered a worldwide public health problem by the World Health 

Organization (WHO), which may be associated with a variety of elements and contexts. This 

study had the scope to collect data, analyze and describe suicide attempts and suicide mortality 

in the city of Farroupilha, located in northeastern Rio Grande do Sul state, in the period 2010 

to 2013. It was based on an approach quantitative and qualitative, exploratory and descriptive, 

using documentary analysis as a technical procedure. Thus, the identification of cases of suicide 

attempts and suicides was conducted via data collection of Violence Notification Form, and 

municipal police records. With regard to suicide, the highlights were the following results in 

respect of all the records: (80%) are males (50%) using the hanging as a tool used and (60%) 

were in the age group of 20 40 years. In suicide attempts, it showed up the following results in 

respect of all the records: (77%) correspond to females (39%) have adopted drug intake as used 

instrument and (44%) were in the age group 20-29 years. Similarly, the results showed that 

(80%) of the suicide are individuals 20-50 years in their productive age; therefore, this public 

health problem highlights the need to implement measures aimed at reducing its incidence. 

Keywords: Suicide. Epidemiological profile. Public Policy 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O suicídio e sua tentativa são considerados um problema mundial de saúde pública 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Nesse sentido, este estudo sobre o suicídio é fruto 

do exercício da clínica, do trabalho de enfermagem assistencial no Centro de Atenção 

Psicossocial-CAPS I do município da Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Uma vez que, nos 

últimos anos, os usuários dos serviços de saúde mental, portadores de transtornos, apresentavam 

algum risco de suicídio nas intervenções cotidianas. 

O município de Farroupilha está localizado no nordeste do estado do Rio Grande do 

Sul, 110 km de distância de Porto Alegre, com o registro demográfico populacional de 63.635 

habitantes no ano de 2010 e tem estimado o registro de 67.465 habitantes no ano 201313. Em 

relação a outros dados gerais, o município de Farroupilha registra Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal – IDHM (2010): 0,777; e Índice Gini (2010): 0,430. 

A estrutura da saúde do município apresenta os seguintes dados: Hospital: uma 

instituição particular filantrópica; Unidade Básica de Saúde: nove unidades públicas; Centro de 

Atendimento Integrado em Saúde Mental: uma unidade pública; e Centro Especializado de 

Saúde (2014): uma unidade pública. 

Perante este contexto, o estudo teve o escopo de coletar dados, descrever e analisar o 

perfil epidemiológico das tentativas de suicídio e das mortalidades por suicídio na 

municipalidade em destaque, no período entre 2010 a 2013. Baseou-se numa abordagem quanti-

qualitativa, de natureza descritiva, exploratória, utilizando o procedimento técnico da análise 

documental. A identificação dos casos de tentativas de suicídio e de suicídios ocorreu por 

coletas de dados por meio da Ficha de Notificação de Violência, e dos registros da Policia Civil 

da localidade. 

Dessa forma, espera-se que o resultado da pesquisa possa contribuir para demonstrar 

a necessidade de implantação de políticas públicas direcionadas ao tema em questão, como 

também, a conveniência de desenvolver um plano de capacitação aos profissionais que 

contribuem com a promoção de saúde mental e com a prevenção do suicídio. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.2 ATITUDES CONTRA A VIDA 

 

Existem atitudes que promovem certo descomprometimento com a vida, dentre os 

quais, o comportamento suicida, considerando, além do ato propriamente dito, as ideias de 

suicídio, os planos, como também as tentativas de suicídio. Segundo Durkheim (2000) o 

suicídio é visto como um caso de morte que procede de maneira direta ou indiretamente de um 

ato contra a própria vítima, onde o sujeito tem o conhecimento de que daria tal resultado. Ainda, 

segundo o autor, desde a antiguidade até os dias hoje o elemento suicídio é visto como tabu e 

movedor de culpa. O suicídio e suas tentativas representam uma grande violência junto ao 

núcleo familiar e aos profissionais envolvidos, pois provocam atitudes que traumatizam e 

silenciam. Tem sido considerado sinônimo de loucura, sendo por vezes um assunto proibido. 

A questão sobre o suicídio mostra-se bastante relevante no contexto atual. A forma de 

morrer é algo cultural, ou seja, cada sociedade vivencia a morte não propositada e o suicídio de 

formas distintas. A tentativa de suicídio e o suicídio são um fenômeno complexo e multifatorial 

que afeta, além de suas vítimas, os sobreviventes, familiares e amigos próximos, e são definidos 

                                                           
13 Dados Populacionais disponibilizados no site da Prefeitura de Farroupilha, 

http://www.farroupilha.rs.gov.br/novo/dados-socio-economicos/, acesso em 22/06/2015. 

http://www.farroupilha.rs.gov.br/novo/dados-socio-economicos/
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como uma um ato voluntário contra a própria vida que pode resultar em morte (BOTEGA, 

2007). Um fenômeno complicado que abrange por completo a sociedade numa etiologia 

multivariada, envolvendo elementos biológicos, genéticos, sociais, psicológicos, culturais e 

ambientais relacionados à vida pessoal e coletiva (WERLANG; BORGES; FENSTERSEIFER, 

2005). Conforme apontado pelos mesmos autores, a palavra suicídio possui vários significados, 

cuja ideia principal encontra-se no ato de “terminar com a própria vida”, adicionada a ideias 

menos evidentes à motivação, à intencionalidade e à letalidade do ato, podendo, entretanto, 

considerar um comportamento autodestrutivo. 

A Organização Mundial de Saúde define o suicídio como o “comportamento onde o 

individuo, pensando em acabar com a sua vida, desenvolve um plano para cometer suicídio e 

obtém os meios para fazê-lo, completando assim o ato”. Assim, o suicídio é considerado um 

problema mundial de saúde pública, que pode estar associado a uma diversidade de elementos 

e contextos (OMS, 2006). 

 

2.3 O SUICÍDIO ATRAVÉS DOS TEMPOS E DA CULTURA 

 

Historicamente, a palavra suicídio surgiu no Séc. XVII, passando a ser mais utilizada 

a partir de 1734, no auge do Iluminismo. Antes disso, os termos utilizados para denominar as 

mortes autoinflingidas eram, autoassasinato, auto-homicidio, autodestruição e morte voluntária 

(PALHARES,2003). 

Na Grécia Antiga, um sujeito não podia se suicidar sem antecedente acordo com a 

comunidade porque o suicídio se atingia por meio do consentimento do Estado, ou seja, o 

Estado tinha o poder para proibir ou autorizar um suicídio, bem como induzi-lo (TOTA et al, 

1994). Um exemplo clássico é o suicídio de Sócrates, por envenenamento, onde foi forçado a 

envenenar-se (SILVA, 1992). 

De acordo com Lima (2013), em Roma, o suicídio não tinha um significado muito 

importante, era mais admirável o meio de suicidar-se, como um ato honrado e concretizado no 

momento exato. Dentre os primeiros cristianizados, morrer significava desprender deste mundo 

de aflições. Deste modo, a morte era o momento de adotar uma passagem mais curta ao Paraíso.  

No Egito, haviam situações inusitadas, em que o suicídio era incentivado; de modo 

que, quando o faraó ou o dono dos escravos morriam, além de serem enterrados com seus bens, 

os seus servos deixavam-se morrer (COELHO, 2007). 

A partir da Idade Média Cristã, a reprovação ao suicídio foi se reforçando, não sendo 

mais permitido. Tanto que, a repressão ao suicídio passou a ter um foco teológico (SILVA, 

1992). Portanto, a Europa cristã acaba com as diferenças entre o suicídio legal e ilegal: matar-

se era atentar contra os desígnios de Deus, o único que criou o homem e quem, portanto, deveria 

matá-lo. A vida do indivíduo deixa de ser um patrimônio da comunidade para ser um dom 

divino e matar-se equivale a um sacrilégio. O suicidado não tem direito aos rituais religiosos, 

seus herdeiros não recebem os bens materiais e seu cadáver é castigado publicamente, podendo 

ser exposto nu ou queimado. Os suicidados são igualados aos ladrões e assassinos e o Estado e 

a Igreja fazem tudo para combater os suicídios (SILVA, 1992, p. 12). 

Esse comportamento repressivo se manteve até a Revolução Francesa, a qual aboliu as 

medidas repressivas contra a prática do suicídio quando a conduta suicida assumiu um caráter 

pessoal, perdendo grande parte da sua significância à comunidade (SILVA, 1992).  

O Japão, desde a época dos samurais, exibe um dos maiores índices de suicídio do 

mundo, um grave problema da sociedade japonesa, ligado à questão de honra onde o sucesso 

prevalece em primeiro lugar. Boa parte das causas desse problema está relacionado aos jovens 

japoneses, os quais são muito pressionados pela família para terem desempenho elevado na vida 

acadêmica e profissional. Dessa maneira, o elevado nível de tensão provocado pelos fracassos 
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em relação ao desempenho, leva os jovens a cometerem suicídio, para não desonrar a família 

(MINOIS; GEORGES,1998). 

Ainda no Japão, o suicídio não é considerado delito. Visto que, ele é visto 

culturalmente como uma atitude responsável. Assim, tirar a própria vida é um gesto aceito e 

encorajado pelas tradições ao longo dos anos. Se a pessoa tem uma dívida que não consegue 

pagar, considera-se que se matar é uma saída honrosa. Uma vez que a cultura japonesa valorizar 

o grupo, e não o indivíduo, contribuindo para o alto número de suicídios no país (KAPLAN; 

SADOCK, 2007). 

 

2.4 COMPREENDENDO O COMPORTAMENTO SUICIDA 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera o suicídio e suas tentativas como 

um problema mundial de Saúde Publica e define o suicídio como o “comportamento onde o 

indivíduo, pensando em acabar com sua vida, desenvolve um plano para cometer suicídio e 

obtém os meios para fazê-lo, completando assim o ato” (OMS, 2006, p.08), e complementa, 

”história de uma única tentativa de suicídio ou tentativas recorrentes, com ou sem transtornos 

psiquiátricos, é um importante fator de risco para o comportamento suicida” (OMS, 2006, p.15). 

No mesmo entendimento, o Ministério da Saúde (MS), na Portaria 1.876/2006, que 

institui Diretrizes Nacionais para Prevenção do Suicídio, a ser implantadas em todas as unidades 

federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão. Ela descreve o fenômeno do 

suicídio como um grave problema de saúde pública, que afeta toda a sociedade e que pode ser 

prevenido. 

Desse modo, são necessárias ações preventivas, bem como, criar estratégias 

especificas de cuidado e de atenção integral a saúde, para uma compreensão melhor da 

realidade, a fim de mudá-la. De forma que, os profissionais de saúde e demais, que direta ou 

indiretamente lidam com o suicídio, devem participar das ações de prevenção (OMS, 2002). 

Segundo a OMS (2000), o suicídio é visto como um problema individual, dificultando 

o seu entendimento como problema social, o qual a sociedade precisa divulgar sua 

desaprovação em relação ao ato suicida para não incentivar a sua ocorrência. Porém, se a ideia 

é evitar o suicídio, essa desaprovação social acaba reforçando o tabu, o que impossibilita a 

prevenção e isola o indivíduo com seus motivos.  

O autor Werlang e Botega (2004) destaca que é necessário despertar e estimular a 

atuação de pessoas de diferentes setores da sociedade na sua prevenção e controle. Assim, para 

o adequado enfrentamento do problema é necessário desmistificá-lo, promovendo uma 

discussão mais ampla e aberta para gerar políticas públicas visando sua prevenção e controle. 

Para Pereira (2001), lidar com as situações de suicídio não é tarefa fácil, demanda 

nossa atenção, prevenção e controle, envolve intensa mobilização psíquica, onde o usuário os 

confronta com ansiedade e conflitos.  

Diante disso, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 104/2011, determina a 

compulsoriedade da notificação dos casos de suicídio e das suas tentativas a todos os 

profissionais de saúde médicos, enfermeiros, odontólogos, médicos veterinários, biólogos, 

biomédicos, farmacêuticos e outros no exercício da profissão, bem como os responsáveis por 

organizações e estabelecimentos públicos e particulares de saúde e de ensino. Logo, os 

profissionais envolvidos precisam desenvolver uma série de competências e habilidades, tais 

como, compreender a complexidade do fenômeno e notificar os casos de tentativa de suicídio 

e de sua consumação. 

Isto posto, os envolvidos precisam saber identificar as situações de vulnerabilidade, 

construir e articular uma rede de serviço, pois é uma responsabilidade coletiva, conforme 

Dejours e Bègue (2010), na obra “Suicídio e Trabalho: o que fazer? ”, relatam que o objetivo é 

capacitar os atores envolvidos, para melhor lidar com a situação de suicídio propriamente dita. 
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E, a partir do funcionamento dessa rede de prevenção e controle é possível abordar e acolher as 

pessoas em situação de risco, promovendo o cuidado no cotidiano. 

 

2.5 SUICÍDIO: UMA QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 

 

Esta pesquisa teve como questão o número significativo de usuários dos serviços de 

saúde mental portadores de transtornos mentais que apresentavam risco de suicídio em nossas 

intervenções cotidianas. Para tanto, buscou-se traçar um perfil epidemiológico destes usuários, 

na intenção de demonstrar a necessidade de implantação de políticas públicas e de capacitação 

de profissionais que atuam na promoção da saúde mental, com prevenção do suicídio. 

No período anterior à criação do SUS, o Estado brasileiro tinha uma atuação muito 

omissa naquilo que diz respeito à saúde da sua população. Na realidade, pensava-se que o 

próprio indivíduo deveria ser responsável pelos cuidados com o seu estado de saúde. Havia 

apenas uma intervenção do Estado em casos os quais não pudessem ser resolvidos pelo cidadão 

ou, por outro lado, aqueles que pudessem representar riscos de epidemia para a população ou 

para a economia. Com o processo de desenvolvimento do país e a consequente concentração 

populacional, que marcaram as grandes cidades, a saúde é apontada como uma questão social 

(SOUZA; BATISTA, 2012). 

Nesse contexto de desenvolvimento e incremento de questões sociais que necessitam 

da intervenção do Estado, localiza-se a saúde mental, inserida no âmbito da saúde pública. 

Dessa maneira, o, controle, a segurança, a eficácia, o acompanhamento e a avaliação necessitam 

observar os princípios doutrinários e organizativos do SUS: universalidade, igualdade, 

integralidade. 

Após o advento da Constituição de 1988, de acordo com Souza e Batista (2012), tinha-

se a impressão de que as políticas de saúde pública figurariam universalmente no Brasil. No 

entanto, o Estado convive com uma realidade de contingenciamento orçamentário, que 

trouxeram, como decorrência, a falta de recursos para investimento em profissionais, ciência e 

tecnologia, manutenção e custeio, tornando insuficientes os recursos destinados à 

universalização e integralização das ações destinadas à saúde. Com isso, a implantação do SUS, 

na prática, encontra dificuldades para descentralizar suas ações, visto que Estados e Municípios 

não possuíam recursos para realizá-la e os repasses do Governo Federal são insuficientes.  

Diante disso, Souza e Batista (2012) constatam que as Políticas Públicas de Saúde no 

Brasil, ao longo dos anos, foram realizadas de maneira imediatista e carente de planejamento. 

Nota-se que estas Políticas, até a Constituição 1988, não tinham como objetivo proporcionar 

um bem-estar amplo e sem restrições ao cidadão. Tinham, sim, o intuito de conceder uma 

resposta às reivindicações da população, no sentido de “calar” protestos que se faziam. 

Assim sendo, torna-se necessário um remanejamento na distribuição de verbas, a fim 

de proporcionar aos Estados e Municípios maior autonomia para os cuidados e tratamento 

necessários ao seu cidadão. Da mesma forma, é necessária a inclusão de novas políticas que 

reconheçam o paciente com tendências suicidas, como sujeito passível de tratamentos 

especializados, tendo à sua disposição profissionais capacitados para o atendimento eficaz nos 

casos iniciais e críticos (SOUZA e BATISTA, 2012). 

Segundo Martins (2014, p.01), no Brasil, são registradas 10 mil mortes por suicídio ao 

ano, compreendendo uma taxa de 4,8 a cada 100 mil habitantes, em 2008. Ao analisar estes 

dados, torna-se necessário pensar o suicídio como uma questão de saúde pública. Fazer circular 

informações acerca de suicídio pode tornar-se útil no objetivo de diminuir tais índices. A OMS 

considera que 90% dos casos poderiam ser evitados se houvesse oferta de auxílio. 

Normalmente, segundo estudos, num período de seis meses antes de consumar o ato, indivíduos 

com tendências suicidas buscam ajuda de profissionais. Esta constatação coloca em questão o 
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atendimento básico à saúde. “Quem já tentou o suicídio tem um risco ainda maior. Toda 

tentativa precisa ser olhada com atenção”. 

Constituindo-se enquanto um problema relevante de saúde pública, a prevenção do 

comportamento suicida não é um trabalho simples. Estratégias de prevenção, como a que foi 

implantada no Brasil a partir de 2006, abrange uma série de atividades, nos mais diversos níveis. 

Uma delas é a qualificação constante dos quadros de saúde. Considerando que muitas doenças 

mentais estão associadas ao suicídio, detectar precocemente e tratar de forma apropriada se 

estabelecem como fundamentais para sua prevenção (BRASIL, 2006). 

No entanto, apesar de o Brasil apresentar uma taxa global considerada pequena pela 

OMS, dados identificados por Brasil (2006) apontam que determinados estados brasileiros 

demonstram taxas que podem ser comparadas aos países que possuem frequência elevada. 

Além disso, denotam igual tendência de crescimento e demonstram um nível agregado para os 

sexos masculino e feminino, semelhante à média para diversos países. 

Da mesma forma, estudos realizados por Brasil (2006) demonstram que pessoas 

portadoras de esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo ou afetivo bipolar apresentam risco 

maior para suicídio. Nesse sentido, as equipes dos CAPS precisam responsabilizar-se pelo 

cuidado de indivíduos com estes transtornos. Tais equipes convivem de forma constante com 

pacientes crise, isto é, com o risco de suicídio de forma aguda. Portanto, por vivenciarem 

contato próximo e constante com os pacientes, familiares e comunidade, ocupam posição 

singular na rede de amparo e assistência social dos pacientes em ímpeto suicida e na criação de 

estratégias de apoio dessa rede. 

 

2.6 SUICÍDIO: SUGESTÕES PREVENTIVAS 

 

Os programas voltados para educação permanente são essenciais no aparelhamento da 

atenção à saúde em função de que possibilitam a formação e o suporte indispensável para que 

a equipe técnica atue de forma eficaz. A melhoria dos serviços voltados para a saúde pública 

exige a capacitação de seus profissionais e a ampliação de ferramentas necessárias para esta 

finalidade. Nesse sentido, a implementação de novas políticas públicas planejadas para o 

sucesso são de extrema importância (BRASIL, 2006). 

Trabalhadores da área de saúde precisam ser considerados sujeitos, cuja potencialidade 

incide em capacidade e necessidade de desenvolvimento constante em busca da autonomia e na 

aderência a projetos de autotransformação. Ao mesmo tempo, não se pode deixar de reconhecer 

que modificações e transformações substanciais e politicamente viáveis possuem a tendência 

de se realizar eficazmente pela ação conjunta de cidadãos articulados e sustentados por 

movimentos sociais consistentes. No caso de profissionais que trabalham na rede básica de 

saúde pública, torna-se importante salientar que são necessários caminhos inovadores para 

formação e capacitação, com objetivos determinados (BRASIL, 2006). 

Ao se propor uma formatação de capacitação continuada como possibilidade próspera 

e ao se considerar a formação dos recursos humanos para a esfera da saúde coletiva, é necessário 

levar em conta que o atuante das práticas de saúde coletiva possui tendência a ser, ao mesmo 

tempo, um especialista nas necessidades sociais de saúde e um administrador da produção de 

serviços, confirmando o que menciona L’Abbate (1999, p.17), quando afirma que a atuação 

deste profissional é um problema do “domínio em um saber-fazer dos problemas do trabalho, 

determinados na dinâmica de realização deste como intervenção técnica adequada às demandas 

sociais”. 

A educação já ocupa lugar de evidência no princípio da integralidade que compõe o 

SUS. Este princípio abrange ações marcadas em inúmeros saberes e em uma variedade 

considerável de informações que se entrelaçam nas diversas áreas de conhecimento peculiares 

da esfera da saúde. No entanto, é necessário o desenvolvimento de ferramentas que consintam 



    . 

 

WWW.CONVIBRA.ORG 

Management, Education and Health Promotion Conference 
Congress 

 

a capacitação e o sustentáculo correspondente à formação e desempenho do profissional. Os 

programas de educação constante devem atuar sob este ponto de vista, tendo como alvo o 

profissional e o paciente que recebe os cuidados, objetivando o cuidado integral. 

 

3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Para melhor organização e sistematização dos dados coletados, foi elaborado e 

preenchido um formulário das variáveis referentes às vítimas, tanto para os casos de tentativa 

de suicídios, quanto para os casos de suicídio. As variáveis analisadas foram: gênero, 

instrumento utilizado e faixa etária.    

 Quanto à apresentação dos resultados, estes ocorreram por meio de gráficos, visando 

à melhor compreensão. 

 No que se refere aos aspectos éticos, destaca-se que todo o processo de pesquisa foi 

conduzido conforme a Resolução N° 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996). 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE PESQUISA 

 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) se caracterizam por serem instituições 

cuja finalidade incide em acolher os pacientes acometidos por transtornos mentais, instigar sua 

integração social e familiar, servir como apoio em suas iniciativas pela de busca da autonomia, 

oferecendo atendimento médico e psicológico. Sua peculiaridade fundamental é integrar os 

pacientes a uma atmosfera ambiental focada no social e cultural concreto, denominado como 

seu “território”, o espaço da comunidade onde se desenvolve a vida diária de usuários e 

familiares. Dessa forma, os CAPS se instituem como a estratégia fundamental do processo de 

reforma psiquiátrica (BRASIL, 2004). 

Os CAPS são regulamentados, segundo Brasil (2004, p.13), pela Portaria nº 336/GM, 

de 19/02/2002 e fazem parte da rede do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa portaria distinguiu 

e desenvolveu o funcionamento e a complexidade destas instituições, que têm como missão 

“dar um atendimento diuturno às pessoas que sofrem com transtornos mentais severos e 

persistentes, num dado território, oferecendo cuidados clínicos e de reabilitação psicossocial”, 

evitando internações e promovendo a prática da cidadania e da inclusão social de seus usuários 

e familiares. 

Como o foco deste estudo se fundamenta na análise do perfil epidemiológico das 

tentativas de suicídio e mortalidade por suicídio, foi necessário consultar os dados disponíveis 

pelo Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN). 

O SINAN possui como instituição responsável, o Ministério da Saúde (MS), a 

Secretaria de Vigilância à Saúde (SVS) e a Coordenação Geral de Doenças Transmissíveis. Foi 

implantado no país, de forma gradual, de 1990 até 1993. Em 1998, seus instrumentos de coleta 

e fluxo foram redefinidos, sendo usado em todos os municípios do país. Objetiva registrar e 

processar os dados sobre agravos de notificação no âmbito do território nacional, fornecendo 

subsídios para que as esferas municipal, estadual e federal procedam à análise do perfil da 

morbidade, contribuindo para a tomada de decisões. Os dados são colhidos com base na Ficha 

Individual de Notificação (FIN). Essas fichas são preenchidas pelas unidades assistenciais 

quando há suspeita de episódio que envolve problemas de saúde de notificação compulsória. 

Os dados podem ser coletados, ainda, a partir da Ficha Individual de Investigação (FII) 

(BRASIL, 2015). 
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3.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

O suicídio e sua tentativa são considerados um problema mundial de saúde pública 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Da mesma forma, A OMS considera que 90% dos 

casos poderiam ser evitados se houvesse oferta de auxílio. Segundo estudos, em um período de 

seis meses antes de consumar o ato, indivíduos com tendências suicidas buscam ajuda de 

profissionais (OMS, 2006). Isto posto, o estudo teve o propósito de coletar dados, analisar e 

descrever o perfil epidemiológico das tentativas de suicídio e das mortalidades por suicídio no 

município de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, no período entre 2010 a 2013. 

Para se atingir o objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos específicos: 

a) Analisar o perfil epidemiológico das tentativas de suicídio e mortalidade por 

suicídio ocorrido no município de Farroupilha, no período entre 2010 a 2013; 

b) Demonstrar a necessidade de implantação de políticas públicas e capacitação de 

profissionais que contribuam com a promoção de saúde mental e com a prevenção 

do suicídio; 

c) Evidenciar as formas distintas com que cada sociedade e cultura vivencia a morte 

por suicídio. 

 

3.3 MÉTODO DE PESQUISA: TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ADOTADOS 

 

Partindo-se da percepção de que método é um processo para alcançar determinado fim 

e que a intenção da ciência é a busca do conhecimento, pode-se dizer que o método científico 

é um conjunto de procedimentos adotados com a finalidade de atingir o conhecimento. Segundo 

Ferrari (1974), o método científico é um traço peculiar da ciência, constituindo-se em 

instrumento principal que classifica o pensamento em sistemas e delineia os procedimentos do 

cientista ao longo do caminho até atingir o objetivo científico preestabelecido. 

Os métodos científicos gerais (métodos de abordagem) oferecem ao pesquisador 

normas universais reservadas a instituir uma ruptura entre objetos científicos e não-científicos, 

denominados de senso comum. 

Este estudo possui abordagem quantitativa, de natureza descritiva, exploratória e 

documental, que objetiva descrever o perfil epidemiológico das tentativas de suicídio e 

mortalidade por suicídio ocorrido no município de Farroupilha RS no período de 2010 a 2013. 

No que diz respeito à forma de abordagem do problema, a pesquisa quantitativa é 

aquela cujos dados podem ser quantificáveis e traduzidos em opiniões e informações a fim de 

classificar e analisar o que é levantado. Requer o uso de técnicas de estatística (FERRARI, 

1974). A pesquisa exploratória tem por objetivo proporcionar familiaridade com o problema, 

visando torná-lo explícito facilitando, assim, a construção de hipóteses. Envolve, entre outras 

coisas, levantamento bibliográfico, assumindo as formas de pesquisa bibliográfica e estudo de 

caso. A descritiva descreve as características de uma determinada população ou fenômeno. 

Envolve o uso de técnicas de coleta de dados e, geralmente, assume a forma de levantamento 

(LAKATOS; MARCONI, 1993). No que diz respeito aos procedimentos técnicos, a pesquisa 

bibliográfica é aquela realizada com fundamento em material já publicado e a partir de 

documentos (GIL, 1999). A coleta de dados foi realizada no mês de agosto de 2014. 

Além da pesquisa documental disponível na base de dados do SINAN, a pesquisa 

também foi fundamentada nas informações disponíveis pela Vigilância Epidemiológica do 

município de Farroupilha RS e dos Registros da Polícia Civil da localidade, tendo como 

subsídio de informação os Boletins de Ocorrência (BO) que cientificavam o número de 

tentativas de suicídio e suicídios consumados. 

Antes de realizar a coleta, foi feita uma visita nas instituições a fim de disponibilizar 

o projeto de pesquisa que detalhava a forma e o motivo do estudo. Nesta ocasião, procedeu-se 
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à solicitação de autorização da pesquisa, deixando claros seus objetivos e procedimentos – 

atitudes suficientes para que os responsáveis pelas instituições fornecessem as autorizações 

necessárias para se proceder à coleta dos dados necessários à execução do estudo. 

 

4 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Na apresentação dos resultados, foram notificados 65 casos de tentativa de suicídio, 

no período analisado, segundo a variável gênero, verificando-se que 50 (77%) corresponderam 

ao sexo feminino e 15 (23%) ao sexo masculino, conforme ilustrado na Figura 1. 

 
Figura 1 - Distribuição dos casos de tentativa de suicídio, de acordo com o gênero 

 
Fonte: SINAM e Registros da Delegacia Civil/2013. 

 

Conforme a Figura 2, nos dados da pesquisa, 10 pessoas cometeram suicídio, sendo 8 

(80%) do sexo masculino, 2 (20%) do sexo feminino. Portanto, conforme levantamento de 

dados acima, percebe-se que as mulheres tentam mais, porém com menos violência do que o 

homem.         

 
Figura 2 - Distribuição dos casos de suicídio, de acordo com o gênero 

 
Fonte: SINAM e Registros da Delegacia Civil/2013. 

  

 Nasi (2006), em seu estudo classificou como usuário de alto risco para suicídio 

pessoas do sexo masculino, portanto, o suicídio consumado é mais frequente entre homens, 

embora as tentativas de suicídio sejam mais comuns entre as mulheres, conforme demonstrado 

nas Figuras 1 e 2. 

De acordo com o instrumento utilizado para as tentativas de suicídio, dos 65 casos 

notificados, 50 são do sexo feminino, destes 24 (39%), pela ingestão medicamentosa, conforme 

Figura 3. 
 



    . 

 

WWW.CONVIBRA.ORG 

Management, Education and Health Promotion Conference 
Congress 

 

Figura 3 - Distribuição dos casos de tentativa de suicídio, de acordo com o instrumento utilizado 

 
Fonte: SINAM e Registros da Delegacia Civil/2013. 

          

Logo, para o suicídio consumado demonstrou-se métodos mais agressivos, como 

enforcamento 5 (50%) seguido de arma branca 4 (40%) potencialmente letal nas tentativas 

levando a consumação do fato por se tratar de um recurso mais violento, demonstrado na Figura 

4, tendo como hipóteses o fácil acesso aos meios para enforcamento.   

 
Figura 4 - Distribuição dos casos de suicídio, de acordo com o instrumento utilizado 

 
Fonte: SINAM e Registros da Delegacia Civil/2013. 

 

No entanto, há diferenças fundamentais na forma de agir de um homem em relação à 

mulher, principalmente quando se trata de tentativa de tirar sua própria vida.  As mulheres 

tentam mais o suicídio com relação aos homens, utilizando métodos menos agressivos e assim 

com maior chance de serem ineficazes, podendo impedir a fatalidade do ato, enquanto o suicídio 

consumado é mais frequente em homens. 

Pode-se pensar na hipótese de as mulheres em suas tentativas estarem buscando 

atenção e terem a chance de errar a dose e encontrar a morte. Observou-se também, que, do 

total de 10 pessoas que se suicidaram, 6 (60%) eram dentre a faixa etária de 20 a 40 anos, 4 

(40%) entre a faixa etária 41 a 70 anos. Tendo como hipóteses, a faixa etária do crescimento, 

das crises do ter e ser, do período da vida do adquirir, tanto material, quanto pessoal, conforme 

ilustrado na Figura 5 
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Figura 5 - Distribuição dos dados sobre suicídio, por faixa etária 

 
Fonte: SINAM e Registros da Delegacia Civil/2013. 

  

 A Figura 6 mostra a distribuição das tentativas de suicídio em Farroupilha, segundo 

faixa etária, no período de 2010 a 2013. Demonstra que 44% delas ocorreram na população 

jovem com menos de 30 anos de idade o que se pode relacionar às transformações emocionais 

 
Figura 6 - Distribuição dos dados das tentativas de suicídio, conforme faixa etária 

 
Fonte: SINAM e Registros da Delegacia Civil/2013. 

 

As desordens mais comuns que desencadeiam os suicídios entre os jovens são 

encontrados na educação, criação e comportamento familiar dos indivíduos. O sentimento de 

culpa imposto pelas intimidações emocionais, agressões, punições exageradas, criação e 

determinação de uma autoimagem irreal da pessoa, o abandono afetivo e a superproteção, são 

as principais causas dos suicídios cometidos entre os jovens. A soma desses, e outros fatores 

menos acentuados, resultam numa desorganização da identidade em desenvolvimento. Outra 

vez o suicídio é a consequência mais grave dos desequilíbrios (BORGERT, 2007). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Frente ao objetivo de caracterizar o perfil epidemiológico da população de risco para 

tentativa de suicídio e suicídio consumado no município de Farroupilha- RS entre 2010 a 2013, 

identificou-se maior ocorrência de tentativas de suicídio no sexo feminino e suicídio no sexo 

masculino. Em relação aos métodos utilizados demonstrou que para as tentativas foram 

utilizados a ingestão medicamentosa e suicídio consumado o enforcamento. Para a faixa etária 

evidenciou maior acontecimento de suicídio entre 20 a 40 anos e tentativas de suicídio 

ocorreram na população mais jovem dentre 20 a 29 anos. Portanto, a zona e local de ocorrência 

identificaram-se tanto para o suicídio consumado quanto para as tentativas de suicido, 
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moradores da zona urbana, escolhendo o domicílio como local para a sua consumação, o que 

dificulta a intervenção. 

Identificou-se também que o uso de psicofármacos para a tentativa se suicídio é 

bastante comum e o fácil acesso a estes medicamentos, põe em risco a vida do usuário. Portanto, 

existe a necessidade de ensinar a população e os profissionais de saúde a forma correta de 

armazenagem, de distribuição e de uso de medicamentos, pois o armazenamento ou o mau uso 

acaba tornando-se uma arma para o suicida em potencial. 

Para o adequado enfrentamento do problema a partir dos dados coletados, podemos 

trabalhar com a prevenção do suicídio e suas tentativas, criando projetos e ou rodas de conversas 

com o objetivo de promover discussões mais amplas e abertas a respeito do tema e assim 

despertar e estimular a atuação de pessoas de diferentes setores da sociedade na sua prevenção 

e controle.  

Deste modo, por ser uma morte frequente e evitável precisamos articular uma rede de 

cuidados para identificar e atuar nas situações de vulnerabilidade, onde a prevenção deve olhar 

o indivíduo e a sociedade, facilitando o acesso às redes de atendimento à saúde mental e, 

principalmente, a capacitação dos profissionais que atuam na área, para que estes estejam 

preparados em orientar a rede social envolvida com um indivíduo potencialmente suicida. 
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