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RESUMO 

 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o suicídio é classificado como 
um ato consciente e voluntário cujo objetivo é dar fim a própria vida. No Brasil, 
estudos apontam que o estado com maior taxa de suicídio é o Rio Grande do Sul, e 
a região Nordeste é a que apresenta a menor taxa do país. Por isso, este trabalho 
teve como objetivo analisar o perfil das vítimas de suicídio no Brasil, por meio de 
uma revisão de literatura com pesquisas feitas em locais diversos do território 
nacional com o intuito de descobrir se as campanhas de prevenção podem ser 
realizadas da mesma forma no país inteiro ou se devem ser elaboradas observando 
as especificidades individuais de cada estado ou município. Após comparar os 
dados obtidos foi possível estabelecer um padrão entre o perfil mais acometido, 
foram observadas que as pessoas do sexo masculino são as mais propensas ao 
comportamento suicida e possuem de 20 a 39 anos. Há uma interação complexa de 
fatores que são vinculados ao desfecho suicida como idade, orientação sexual, 
rompimento de vínculos afetivos, desemprego, depressão, esquizofrenia, dentre 
outros. Portanto, o presente estudo aponta que as campanhas de prevenção e 
adoção de estratégias para prevenir o suicídio devem ser mais específicas, para 
atingir melhor esse tipo de perfil. Porém, as mesmas não podem ser padronizadas, 
uma vez que, de acordo com os dados obtidos, o suicídio também ocorre com outros 
tipos de pessoas e de diversas faixas etárias. 

 

Palavras-chave: Identificação de Vítimas. Suicídio. Análise de Dados. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF SUICIDE VICTIMS IN BRAZIL: LITERATURE 
REVIEW  

 

 
ABSTRACT 

 
According to the World Health Organization (WHO), suicide is classified as a 

conscious and voluntary act whose aims is to end one's own life. In Brazil, studies 

show that the state with the highest suicide rate is Rio Grande do Sul, and the 

Northeast region is the one with the lowest rate in the country. Therefore, this study 

aimed to analyze the profile of suicide victims in Brazil, through a systematic 

literature review with research carried out in different places in the national territory in 

order to find out if prevention campaigns can be carried out in the same way form in 

the whole country or if must be elaborated observing the individual specificities of 

each state or municipality. After comparing the data obtained, it was possible to 

establish a pattern among the profiles most affected, it was observed that male 

people are the most prone to suicidal behavior and are aged 20 to 39 years. There is 

a complex interaction of factors that are linked to the suicidal outcome, such as age, 

sexual orientation, breaking of affectional bonds, unemployment, depression, 

schizophrenia, among others. Therefore, the present study points out that prevention 

campaigns and the adoption of strategies to prevent suicide must be more specific, in 

order to better achieve this type of profile. However, they cannot be standardized, 

since, according to the data obtained, suicide also occurs with other types of people 

of different age groups. 

 
Keywords: Victims Identification. Suicide. Data Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o suicídio é classificado 

como um ato consciente e voluntário cujo objetivo é dar fim a própria vida. Quando 

essa finalidade não é atingida, a autolesão é classificada como uma tentativa de 

suicídio (BAPTISTA et al., 2012). Essa ação violenta contra si é categorizada como 

“causa externa”, de acordo com a 10ª Classificação Internacional de Doenças (CID) 

(RIBEIRO et al., 2018).  

Os estudiosos da área analisam o assunto em duas dimensões, a primeira 

trazendo o suicídio como um transtorno de saúde do indivíduo e a segunda, trazida 

por Durkheim, explica que na sociedade há pessoas dispostas a tirar a própria vida 

não por problemas de saúde individuais, e sim por problemas sociais e econômicos 

(RIBEIRO; MOREIRA, 2018).   

Conforme dados da OMS, o número de pessoas que se matam anualmente, 

em uma escala global, ultrapassam as 800 mil, correspondendo a uma morte a cada 

40 segundos. É a segunda principal causa de morte na população de 15 a 24 anos e 

a terceira na população de 25 a 54 anos, o que evidencia que esse é um tema de 

grande relevância para a saúde pública atual, porém, em janeiro de 2018, somente 

28 dos 194 Estados-membros da OMS mantinham medidas de prevenção ao 

suicídio em nível nacional (FRANCK; MONTEIRO; LIMBERGER, 2020; SILVA et al., 

2018; LEVEAU; ALAZRAQUI, 2020; VARELA et al., 2019).  

No Brasil, a mortalidade por causas externas são uma das principais causas 

de morte. Os acidentes de trânsito, os homicídios e os suicídios são responsáveis 

por 2/3 delas (NASCIMENTO et al., 2019). O Brasil está entre os dez países onde 

mais ocorrem suicídios no mundo, ocupando a oitava posição em números 

absolutos, estando atrás apenas de Índia, China, Estados Unidos, Rússia, Japão, 

Coréia do Sul e Paquistão, tendo esse número aumentado 62,5% entre 1980 e 2012 

(SILVA et al., 2018).  

Contudo, o Brasil, tem uma taxa geral de suicídio a cada 100.000 habitantes 

considerada baixa (4 a 6 mortes) em comparação com outros países do mundo, 

como França, Bélgica, Áustria e Estados Unidos, onde a taxa chega a ser de 16 

óbitos a cada 100.000. Entretanto, por ser um país continental, tem-se uma grande 
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disparidade entre a taxa nacional e as regionais. A região Sul, mais especificamente 

o estado do Rio Grande do Sul, é o local com a maior taxa, chegando a 10 mortes 

por 100.000 habitantes, e a região Nordeste a com a menor taxa, tendo uma média 

de 2,7 mortes a cada 100.000 habitantes (SOUZA et al., 2011).  

O suicídio é multifatorial, sendo resultado de uma interação complexa de 

fatores, como idade, orientação sexual, rompimento de vínculos afetivos, divórcio e o 

desemprego, depressão, esquizofrenia, violência física ou sexual na infância, uso de 

álcool e drogas e, inclusive, tentativas de suicídios anteriores são fatores que 

contribuem para o aumento do risco do ato de tirar a própria vida (SOUZA et al., 

2011).  

Depois dos transtornos depressivos e de bipolaridade, os transtornos 

relacionados ao álcool e a outras drogas psicotrópicas são a segunda doença 

mental mais típica relacionada ao suicídio, estão presentes em 25% a 75% dos 

casos. Esse risco ainda aumenta se o uso das drogas estiver associado a alguma 

doença mental (FRANK et al., 2020).  

O sexo mais acometido pelo suicídio consumado é o masculino, entretanto, 

em relação ao número de tentativas, as mulheres superam os homens em 20 vezes, 

isso se deve ao fato da eficácia do método utilizado, onde os homens escolhem, 

principalmente, o enforcamento para ceifar sua vida, enquanto as mulheres 

escolhem os medicamentos e o envenenamento, que são meios que possibilitam o 

recebimento de atendimento e a recuperação da vítima (BAPTISTA et al., 2012). No 

Brasil, a casa é o lugar escolhido por 51% das vítimas, seguido dos hospitais, com 

26% (BOTEGA, 2014). 

Dessa forma, com a necessidade de ampliar a discussão acerca do suicídio, o 

objetivo deste estudo é comparar e analisar o perfil das vítimas de suicídio em uma 

escala nacional com o perfil das vítimas de regiões brasileiras distintas, por meio de 

uma revisão de literatura, com o intuito de descobrir se o trabalho de prevenção 

pode ser padronizado no país inteiro ou se deve ser elaborado de maneira individual 

de acordo com cada município. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A identificação dos estudos relacionados ao suicídio foi realizada a partir de 

uma pesquisa computadorizada com a utilização das seguintes fontes de 

informação: Portalabol e SciELO. 

O levantamento abrangeu um período de 12 anos, o estudo de 

Adamantina/SP e Bragança Paulista/SP ocorreu no período de 2004 a 2008, a 

pesquisa do Brasil aconteceu no período de 2006 a 2015 e em João Pessoa/PB foi  

entre 2015 e 2016. 

Diversos artigos foram encontrados ao pesquisar por termos que pudessem 

apresentar estudos que demonstrassem a definição do perfil das vítimas de suicídio, 

como, “Perfil das vítimas de suicídio”; “Perfil epidemiológico de mortalidade das 

vítimas de suicídio” e “Epidemiologia do suicídio”. Somente três artigos foram 

selecionados. Os artigos incluídos foram aqueles que descreveram os três fatores 

analisados: período em que o estudo foi realizado; locais de estudo distintos no 

território nacional e equivalência de dados.  

 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

De acordo com o estudo realizado no Núcleo de Medicina e Odontologia 

Legal da cidade de João Pessoa-PB, entre 2015 e 2016, constatou-se um total de 

105 vítimas de suicídio, as quais tiveram seus perfis traçados, o que possibilitou o 

levantamento de dados sobre sexo, idade, estado civil e causa da morte 

(NASCIMENTO et al., 2019).  

Na comparação entre sexo masculino e feminino, houve um predomínio dos 

homens, 75,2%, ao passo que as mulheres eram 24,8%. Em relação à idade, a faixa 

etária com maior concentração de vítimas foi a de 20 a 39 anos, com 41,9%, 

seguida da faixa etária de 40 a 59 anos, com 33,3%; a faixa etária acima dos 60 

anos concentrou uma total de 17,1%, enquanto a faixa etária menos atingida foi a de 

0 a 19 anos, com 7,6%, a única que apresentou um predomínio de vítimas do sexo 
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feminino em comparação ao masculino (4,8% e 2,9%, respectivamente) 

(NASCIMENTO et al., 2019).  

Acerca do estado civil, grande parte das vítimas eram solteiras, com um 

percentual de 43,8%; logo em seguida vem os casados ou com união estável, que 

representam 25,7%; os viúvos e divorciados apareceram em menor quantidade, com 

3,8% e 1,9%, respectivamente; 24,8% das pessoas tiveram essa variável ignorada. 

O principal método utilizado pelas vítimas foi o enforcamento, sendo o meio 

escolhido por 67,6% dos indivíduos, seguido pela autointoxicação, que representou 

23,8% (NASCIMENTO et al., 2019). 

A análise epidemiológica realizada no Instituto Médico Legal (IML) de 

Bragança Paulista/SP e no Instituto Médico Legal de Adamantina/SP, no período de 

2004 à 2008, totalizou 193 vítimas, 165 eram do IML de Bragança Paulista e 28 de 

Adamantina (BAPTISTA et al., 2012).  

O IML de Bragança Paulista engloba 17 municípios: Bragança Paulista, 

Águas de Lindóia, Amparo, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Joanópolis, Lindóia 

Morungaba, Monte Alegre do Sul, Nazaré Paulista, Pedra Bela, Pinhalzinho, 

Piracaia, Serra Negra, Socorro, Tuiuti e Vargem. O IML de Adamantina engloba 13 

municípios: Adamantina, Lucélia, Mariápolis, Pracinha, Flórida Paulista, Inúbia 

Paulista, Osvaldo Cruz, Salmourão, Pacaembu, Irapuru, Sagres, Flora Rica e 

Parapuã (BAPTISTA et al., 2012).  

Nessa análise houve um predomínio ainda maior de vítimas do sexo 

masculino em relação ao feminino, 83,9% eram homens e 16,1% mulheres. A faixa 

etária com maior prevalência foi a de 20 a 40 anos, que totalizou 41,6% dos casos, 

seguida pela faixa etária de 41 a 60 anos, que correspondeu a 33,1%; os maiores de 

60 anos e os menores de 12 anos eram 19,1% e 6,2%, respectivamente (BAPTISTA 

et al., 2012).  

Quanto ao estado civil, o percentual de vítimas entre solteiros e casados ou 

com união estável eram bem próximos. Os solteiros correspondem a 38,2% e os 

casados a 36,8%; já os divorciados e viúvos correspondem a uma porcentagem 

menor, 9,9% e 5,2%, respectivamente; 9,9% das vítimas tiveram ignorada essa 

informação no momento do preenchimento da ficha. Nesse levantamento, o método 
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mais escolhido ainda foi o enforcamento, com 62,5%, entretanto, o segundo meio foi 

o uso de armas de fogo, escolhido por 18,8% das vítimas (BAPTISTA et al., 2012). 

     O perfil epidemiológico das vítimas de suicídio no Brasil, realizado em um 

levantamento entre 2006 e 2015, demonstrou que, nesse espaço de tempo, houve 

98.194 pessoas que tiraram a própria vida, o que corresponde a 26 mortes por dia. 

Desse total, 77.410 eram do sexo masculino, o que correspondem a 78,8%, 

enquanto o número de mulheres que se suicidaram foi de 20.773, correspondendo a 

21,2% (MATA; DALTRO; PONDE, 2020). 

A faixa etária mais afetada foi a de 20 a 39 anos,  totalizando 43,5% das 

mortes, seguida da faixa etária de 40 a 59 anos, o que equivale a 32,8%; as faixas 

etárias menos acometidas foram os maiores de 60 anos e a de 0 a 19 anos, que 

corresponderam a 15,45% e 7,73%, respectivamente (MATA; DALTRO; PONDE, 

2020). 

No Brasil, mais da metade das vítimas de suicídios são solteiras, 50,31%; 

logo em seguida estão os casados, com 28,68%; os divorciados e viúvos 

representam a menor parcela dos que cometeram suicídio, 6,32% para os 

divorciados e 4,05% para os viúvos; 10,64% das vítimas tiveram essa informação 

ignorada. O método que teve a maior prevalência de escolha entre as pessoas que 

tiraram a própria vida foi o enforcamento, com 62,5%, seguido da autointoxicação, 

com 14,29% (MATA; DALTRO; PONDE, 2020). 

 

 

4 DISCUSSÃO 

 

Observou-se que, quanto ao sexo, as vítimas necropsiadas no IML de João 

Pessoa e nos IML de Bragança Paulista e Adamantina seguem o padrão nacional, 

que é, predominantemente, masculino. Em todos os estudos analisados, mais de 

75% das vítimas eram do sexo masculino. A média entre João Pessoa e Bragança 

Paulista e Adamantina é 79,55%, muito próximo da escala nacional, que é 78,80% 

(Figura 1). 
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Figura 1. Distribuição numérica e percentual em relação ao sexo das vítimas. 

Fonte: Os autores. 

 

Outra pesquisa realizada no Brasil, no Rio Grande do Norte, avaliou 2.266 

óbitos entre 2000 e 2015, confirmou esse índice, onde 81,1% das vítimas eram do 

sexo masculino e apenas 18,9% eram do sexo feminino (SANTOS; BARBOSA; 

SEVERO, 2020). 

           Estudos feitos em diversos países do mundo, com representantes da América 

do Norte, América do Sul, Europa e Ásia, foram, praticamente, unânimes em mostrar 

que o sexo masculino é o mais acometido pelo suicídio. A exceção é a China, onde 

as mulheres apresentam uma porcentagem maior em relação aos homens 

(GONÇALVES; GONÇALVES; OLIVEIRA JUNIOR, 2011). 

Em relação à idade das vítimas, observou-se, também, um padrão entre os 

estudos. Em todos eles, a faixa etária mais acometida é entre 20-39 anos, a 

segunda mais acometida é entre 40-59 anos, a terceira é entre os com 60 ou mais 

anos e, por último, entre 0-19 anos. A maior variação observada ocorreu na faixa 

etária que abarca os indivíduos com 60 ou mais anos, onde, em João Pessoa, 

17,10% das vítimas eram desse perfil, em Bragança Paulista e Adamantina 19,10% 

das vítimas pertenciam a esse grupo, e no Brasil como um todo 15,45% das vítimas 

eram desta faixa etária. Na comparação das demais faixas etárias, não houve 

variações superiores a 2% (Figura 2). Segundo um levantamento feito no Estado do 

Rio Grande do Sul no ano de 2017, 84,83% das vítimas tinham entre 19-59 anos. 
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Figura 2. Distribuição numérica e percentual por faixa etária das vítimas. 

 

Fonte: Os autores. 

Quanto ao estado civil, ainda há um padrão entre as vítimas, porém, a 

amplitude entre os números é um pouco maior. Nos três estudos, os mais 

acometidos são os solteiros, onde a maior taxa é a nacional, com 50,31%, contra 

43,80% de João Pessoa e 38,20% de Bragança Paulista e Adamantina (Figura 3).  

O segundo grupo mais acometido é o dos casados, onde a taxa, 

nacionalmente, é de 28,68%, na cidade paraibana é de 25,70% e nas cidades 

paulistas de 36,80%. Os viúvos representam entre 3,80% a 5,20% das vítimas dos 

estudos (Figura 3).  

Os divorciados, embora correspondem a menos de 10% dos casos de todos 

os estudos, apresentam as informações mais discrepantes. Em Bragança Paulista e 

Adamantina 9,90% das vítimas pertencem a esse grupo e, em João Pessoa 1,90% 

são desse grupo, uma variação de mais de 521%. Em 24,80% dos suicídios em 

João Pessoa, em 9,90% dos suicídios em Bragança Paulista e Adamantina e em 

10,64% dos suicídios cometidos no Brasil como um todo, esta informação é ignorada 

(Figura 3). 
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Figura 3. Distribuição numérica e percentual em relação ao estado civil das vítimas. 

 

Fonte: Os autores. 

Conforme o estudo realizado na região de Navarra, no norte da Espanha, 

40,2% dos indivíduos que obtiveram êxito em tirar a própria eram solteiros, 32,6% 

eram casados, 9,1% eram viúvos e 18,2% eram divorciados. Os números não 

destoam muito em relação aos do Brasil, o que mostra que o padrão não é só 

nacional, mas sim mundial (GONI-SARRIES; LOPEZ-GONI; AZCARATE-JIMENEZ, 

2019). 

 Quanto ao meio escolhido pelas vítimas para o suicídio, a escolha absoluta é 

o enforcamento, onde, em todos os estudos, mais de 60% dos indivíduos o 

escolheram. O segundo meio variou, as armas de fogo foram a forma escolhida 

pelas vítimas de Bragança Paulista e Adamantina e a autointoxicação foi o meio 

escolhido pelas vítimas de João Pessoa e do Brasil como um todo. Em João 

Pessoa, Bragança Paulista e Adamantina e Brasil, outras maneiras foram escolhidas 

por 8,60%, 18,70% e 23,21%, respectivamente (Figura 4). 
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Figura 4. Distribuição numérica e percentual em relação aos meios escolhidos pelas 

vítimas para se suicidar. 

 

Fonte: Os autores. 

          Segundo o médico-psiquiatra Roberto Tykanory, o governo tem papel 

fundamental no combate ao suicídio, no sentido de criar alianças, de modo que a 

sociedade participe e as ações sejam consistentes. Para ele, é muito importante 

fazer a divulgação e a conscientização acerca do suicídio, mas com alguns 

cuidados, como não focar nos métodos de se fazer o suicídio e não dramatizar 

demais a situação, de modo que a deixe atraente. As campanhas devem estar 

focadas em levar ao conhecimento das pessoas que mesmo nas situações de maior 

dificuldade, é possível encontrar apoio, cuidado e suporte (SUPÚLVELA, 2018). 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Os dados demostram um padrão de perfil entre as vítimas de suicídio do 

Brasil. O perfil predominantemente é o do sexo masculino, com uma faixa etária 
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entre 20 a 39 anos e com o estado civil solteiro. O método mais escolhido pelas 

vítimas para o suicídio foi o enforcamento. Assim, o perfil das vítimas se mostrou 

muito claro, o que leva a crer que uma campanha nacional de combate ao suicídio é 

o meio mais eficiente de prevenção, mas as pequenas peculiaridades de cada 

região não devem ser ignoradas, dessa forma é necessário que tanto a população 

quanto o governo insistam na criação de novas campanhas de prevenção ao 

suicídio. Cabe ao cirurgião-dentista observar o comportamento de seus pacientes e 

estar aberto a ouvir os mesmos, e no caso de identificar características que 

demonstrem um comportamento depressivo ou uma tendência à tentativa de 

suicídio, indicar o mesmo de maneira respeitosa a um profissional capacitado da 

área, sendo essa a conduta mais adequada. 
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