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O que é o suicídio? 

Com origem no latim - sui (si mesmo) e caederes (ação de matar) 
– o termo suicídio foi usado pela primeira vez como vocábulo 
pelo escritor inglês Sir Thomas Browne, no livro Religio 
Medici (Religião do Médico), em 1643. Mas foi o abade francês 
Desfontaines quem definiu o termo, em 1737. Porém, desde os 
tempos antes de Cristo são muitas as referências ao ato de 
suicidar-se. 
Estudos na área da psicologia, sociologia, antropologia e filosofia 
se debruçam sobre o tema e buscam desvendar os motivos que 
levam uma pessoa a cometer um suicídio. Conceitos de fracasso, 
solidão, coragem, moralidade e sofrimento perpassam nas 
questões sobre a morte voluntária, como diziam os escritos da 
Grécia Antiga. 
 



Onde está o suicídio? 



SEGUNDA 

MAIOR CAUSA 
de mortes entre 

jovens de 15 a 29 anos 

MAIS DE 

800 MIL 
tiram a própria  

vida por ano 

Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS), 2014 

No mundo 



11 MIL 
tiram a própria  
vida, por ano,  

em média 

QUARTA 

MAIOR CAUSA 

de morte entre 
15 a 29 anos* 

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade, 2017 

Brasil 

*65,6% dos óbitos nessa faixa etária são por causas 
externas (violências e acidentes) 

HOMENS 

Terceira 
maior causa 

Entre 15 a 29 anos 

MULHERES 

Oitava maior 
causa 

Entre 15 a 29 anos 



Onde está o suicídio? 

No Brasil... 
 
11Mil pessoas por ano 
 
79% São Homens 
  
32 pessoas por dia 



Onde está o suicídio? 



Onde está o suicídio? 



Onde está o suicídio? 

O número absoluto de suicídios no Ceará foi 

superado apenas por São Paulo (2.058), Minas 

Gerais (1.279), Rio Grande do Sul (938) e Santa 

Catarina (630). Além disso, o Estado foi o segundo 

em "mortes a esclarecer", com 1.350 casos, atrás 

apenas de Goiás, que registrou 1.887 casos sem 

esclarecimento. 

 



Brasil registrou aumento da taxa de mortalidade por 
suicídio por 100 mil habitantes 
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2011 2012 2013 2014 2015 

Ano Nº de óbitos 

2011 10.490 

2012 11.017 

2013 11.186 

2014 11.220 

2015 11.736 



Taxa de mortalidade por 100 mil das principais causas de 
morte na idade de 15-29 anos, sexo masculino. Brasil, 2015 

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade, 2017 

110,6 

41,3 

9,0 

Agressões Acidentes de transporte Lesões autoprovocadas  
voluntariamente 

3ª  
causa 



Taxa de mortalidade por 100 mil das principais causas de 
morte na idade de 15-29 anos, sexo feminino. Brasil, 2015 
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Gravidez, parto e  
puerpério  

Acidentes de  
transporte 

Agressões  Lesões  
autoprovocadas  

voluntariamente*  

8ª  
causa 

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade, 2017 

*Oitava causa 
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Feminino Masculino 

Entre 2011 e 2016 foram notificadas 176.226 
lesões autoprovocadas 

 
27,4% (48.204) 

foram tentativas 
de suicídio 

 

Notificação  
tornou-se  

obrigatória a  
partir de 2011 



Maioria das tentativas de suicídio é entre 
mulheres - Brasil, 2011-2016 

69% 

Mulheres Homens 

31% 

48.204 
Tentativas de suicídio 

 

58% 
por envenenamento/  

intoxicação 



Envenenamento ou intoxicação são os principais 
meios utilizados na tentativa de suicídio 

6,5 5,8 

Envenenamento/Intoxicação Objeto pérfuro-cortante Enforcamento 

Sinan – Brasil, 2011-2016 

57,6 



Mulheres são mais reincidentes na tentativa de  
suicídio 

26,4 

Mulheres Homens 

Sinan – Brasil, 2011-2016 
 

31,3 



Homens morrem mais por suicídio 

21% 

79% 

Mulheres Homens 

 

62.804 
mortes por suicídio 

 

62% 
por enforcamento 

SIM – Brasil, 2011-2016 



Taxa de mortalidade entre homens é 3,6 vezes maior 

Mulheres Homens Geral Homens Mulheres 

Taxa por 100 mil habitantes, SIM – Brasil, 2011-2016 

 
8,7 

 

 
5,5 

 
2,4 



1,7 

6,8 
7,4 

7,9 8 7,7 

8,9 

05 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 e mais 

Mortalidade é mais prevalente em idosos com mais  
de 70 anos 
Taxa por 100 mil habitantes, SIM – Brasil, 2011-2016 
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15,2 

Branca Indígena Negra (preta + parda) 

masculino feminino 

Amarela** 

geral 

Indígenas apresentam maiores índices de  
mortalidade 
Taxa por 100 mil habitantes, SIM – Brasil, 2011-2016 
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Indigena Branca Negra Amarela 

5,7% 

44,8% dos suicídios  
indígenas ocorreram  
na faixa etária de 
10-19 anos 

44,8% 

A incidência entre os indígenas é maior na faixa  
etária de 10 a 19 anos 

Taxa por 100 mil habitantes, SIM – Brasil, 2011-2016 



Proporção de óbitos por suicídio, segundo 
situação conjugal - Brasil, 2011 a 2015 

solteiro/viúvo/divorciado casado/união estável 

60,4% 

31,5% 



Proporção de óbitos por suicídio segundo  
meio utilizado e sexo - Brasil, 2011-2015 
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Fatores de risco e de proteção para o suicídio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proteção -105 -85 -65 -45 -25 -5 15 

CAPS 

Branca 

Outras profissões 

Agropecuários 

Indígenas 

Proteção Risco 

A existência de CAPS no município 

reduz em 14% o risco de suicídio 

1 



O suicídio acontece em  
quase todo o país 

 

A Região Sul concentra 23%  
dos suicídios do Brasil e  
14% da população 

 

Enquanto que o Sudeste  
concentra 38% dos suicídios  
e 42% da população 

 
Alta concentração de suicídio nos 
municípios de cor vermelha 

 
Município em azul não tem  
suicídio registrado 

Concentração de suicídios  
nos municípios 2010 - 2015 



Taxa de mortalidade* por suicídio 
na população adulta &, Brasil, 2010-2015 

Razão entre número de CAPS# 

e população adulta&, Brasil 

*por 100 mil habitantes; & idade igual ou maior a 20 anos; # nº CAPS por 100 mil habitantes 2464 CAPS no Brasil 

São Gabriel  
da Cachoeira  

Taxa de  
suicídio = 22,7 

Taxa de mortalidade 
(nº municípios) 

1 CAPS para 
43.093 hab. 

N 
 

 
nº CAPS/ nº habitantes  

e  (nº municípios) 

0,0 (546) 30,0 a 41,4   (4) 

0,3 a 3,6 
3,7 a 5,8 

(1273) 
(1269) 

15,0 a 29,9 
3,0 a 14,9 

(15) 
(857) 

5,9 a 9,5 (1295) 0,1 a 2,9 (857) 
9,5 a 49,9 (1183) 0,0 (3913) 
50,0 a 78,7 (4) 

nº CAPS/ nº habitantes 
e  (nº municípios) 



E o que estamos 
fazendo? 



A meta é reduzir em 10% a mortalidade por 
suicídio até 2020 

Brasil é signatário do Plano de Ação em Saúde Mental, lançado em 2013  
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

A redução da taxa de mortalidade faz parte dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) até 2030 

Brasil está entre os países que assinou o Plano de Ação em Saúde Mental  
2015-2020 lançado pela OPAS com objetivo de acompanhar o número  
anual de mortes e o desenvolvimento de programas de prevenção 



Metas Estruturante 

Metas Estruturantes 

1. Reduzir em 50% a Razão da Mortalidade Materna, passando de 70,7 óbitos por 100.000 nascidos vivos em 2006 para 35,4 
óbitos por 100.000 nascidos vivos até 2010 
 
2. Reduzir em 12% a Taxa de Mortalidade Infantil, passando de 17,8 óbitos por 1.000 nascidos vivos em 2006 para 15,7 óbitos 
por 1.000 nascidos vivos até 2010 
 
3. Aumentar a detecção precoce do Câncer de mama, reduzindo em 10% o percentual de casos com estadiamento registrado 
III e IV, passando de 47,6% em 2006 para 42,8% até 2010 
 
4. Aumentar a detecção precoce do Câncer de colo de útero, reduzindo em 10% o percentual de casos com estadiamento 
registrado III e IV, passando de 31,9% em 2006 para 28,7% até 2010 
 
5. Aumentar a detecção precoce do Câncer de próstata, reduzindo em 10% o percentual de casos com estadiamento 
registrado III e IV, passando de 75,7% em 2006 para 68,1% até 2010 
 
6. Reduzir em 20% a Taxa de Gravidez na Adolescência, passando de 32,3 por 1.000 hab. em 2006 para 25,8 por 1.000 hab. 
até 2010 
 
7. Reduzir em 10% a Taxa de Mortalidade por causas externas (acidente de trânsito, homicídio e suicídio) passando de 63,5 
por 1.000 hab em 2006 para 57,1 por 100.000 habitantes até 2010 
 
 

 
 



A Rede de Atenção Psicossocial preconiza o atendimento a pessoas com sofrimento ou 

transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 

drogas. No Ceará, há 131 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS I, II e III, CAPS AD e CAPS 

i). O Centro de Atenção Psicossocial é um serviço de saúde aberto e comunitário do 

Sistema Único de Saúde (SUS), referência e tratamento para pessoas que sofrem com 

transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e demais quadros, cuja severidade e/ou 

persistência justifiquem sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo, 

comunitário, personalizado e promotor de vida. 

RAPS 



CAPS I: atende pessoas com sofrimento e/ ou transtornos mentais graves e persistentes e também com 
necessidades decorrentes do crack, álcool e outras drogas de todas as faixas etárias; indicado para 
municípios com população acima de 15.000 habitantes. 

 
CAPS II: atende pessoas com sofrimento e/ ou transtornos mentais graves e persistentes, podendo também 
atender pessoas com necessidades decorrentes do uso crack, álcool e outras drogas, conforme a 
organização da rede de saúde local; indicado para municípios com população acima de 70.000 habitantes. 
 
CAPS III: atende pessoas com sofrimento e/ ou transtornos mentais graves e persistentes. Proporciona 
serviços de atenção contínua, com funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana, 
ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental, inclusive CAPS AD; 
indicado para municípios ou regiões com  população acima de150.000habitantes. 
 
CAPS i: atende crianças e adolescentes com prioridade para sofrimento e transtornos mentais graves e 
persistentes e os que fazem uso  de álcool, crack e outras drogas. Serviço aberto e de caráter comunitário 
indicado para municípios ou regiões  com população acima de 70.000 habitantes. 
 
CAPS AD: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as normativas do estatuto da criança e 
do adolescente, com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço de saúde 
mental aberto e de caráter comunitário,  indicado para municípios ou regiões com população acima de 
70.000 habitantes. 

 
. 



CAPS AD III: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as normativas do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, com necessidades de cuidados clínicos contínuos. Serviço com 8 a 12 leitos 
para observação e monitoramento,  de funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana. 
Indicado para municípios ou regiões com população acima de 150.000 habitantes 
 
Unidade de Acolhimento Adulto: destinados a pessoas que fazem uso do crack, álcool e outras drogas, 
maiores de 18 anos. 

 
Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil: destinadas a adolescentes e jovens (de 12 até 18 anos 

completos). 
 
 

RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS: moradias ou casas inseridas, preferencialmente, na comunidade, 
destinadas a cuidar dos portadores de transtornos mentais, egressos de internações psiquiátricas de 
longa permanência, que não possuam suporte social e laços familiares e, que viabilizem sua inserção 
social. 

http://www.saude.ce.gov.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=22:&download=189:l&Itemid=247


Será culpa da baleia azul? 

Pastora Marta Schneider Martins, São José, SC 

NOVAS AMEAÇAS 



Para Norma Moreira, que é voluntária a 20 
anos no CVV, o maior problema é a falta de 
diálogo, a falta de espaço para que as pessoas 
de todas as idades, jovens, adultos e idosos, 
possam desabafar, falar dos medos, problemas 
e frustrações 

De acordo com o psiquiatra Ricardo Nogueira, a 
prevalência da depressão e do suicídio está 
relacionada a adolescentes cada vez mais 
desprotegidos e vulneráveis, em grande parte 
devido à falta de estrutura familiar: Outro dia, 
atendemos um menino de oito anos que estava 
tentando se matar porque ninguém dava atenção 
pra ele, ninguém conversava com ele. 



O problema é maior do que a baleia azul. 



ESTRATÉGIAS DE CUIDADO 

Analisar o impacto (angústia, estresse ou prejuízo funcional) que os sintomas causam 

na vida da criança ou adolescente, e da família. 
 

  

Identificar os fatores que desencadearam e mantiveram o problema.  
 

 

 Identificar os pontos fortes da criança que possam auxiliar as intervenções.  

 

Conhecer o contexto de vida da criança ou adolescente (família, escola e 

comunidade). 
 

  

Conhecer as crenças e expectativas que a criança/adolescente e a família têm em 

relação aos problemas, suas causas e possibilidades de tratamento.  
 

  

Articular-se com a rede da criança ou adolescente para potencializar o cuidado. 

 
 



ESTRATÉGIAS DE CUIDADO 

Oferta de espaços de acolhimento e escuta periódicos; 
 
 Grupos de orientação aos familiares; Grupos de cuidado aos cuidadores. Exs: Capsad, Capsi, 
Ambulatórios, e Atenção Básica;  
  
 Intervenções domiciliares que diminuem a sobrecarga da família cuidadora;  
 
 Convite aos familiares para passeios e atividades culturais, e na organização das atividades festivas 
nos serviços; 
 Oferecimento de dispositivos da rede social de apoio onde os familiares cuidadores tenham espaços 
de produção de sentido para sua vida, vinculadas a atividades prazerosas e significativas; 
 
 Grupos de familiares organizados politicamente para reivindicar direitos. 

 





Antes de Tudo 
Pessoas...no Meio de 

Tudo Sofrimento! 



SETEMBRO AMARELO 

VAMOS FALAR 
SOBRE ISSO!! 


