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O suicídio, resultado da alteração do conteúdo do 

pensamento e da conduta, refere-se ao ato humano 

de autodestruir-se, causando a cessação da própria 

vida. Pode-se considerar como fatores associados: 

problemas de relacionamento familiar, variáveis 

demográficas e socioeconômicas, uso de 

substâncias psicoativas, transtornos psicológicos, 

principalmente depressivos, mudanças 

psicobiológicas, disponibilidade de modelos 

suicidas, aumento dos estressores socais, dentre 

outros. 

 

No Brasil, as taxas, embora inferiores a outros 

países apresentam índices expressivos nos 

indivíduos em idade fértil e quatro vezes maior 

entre os homens. Mello-Santos (2005), afirma que, 

para cada suicídio consumado, ocorreram pelo 

menos dez tentativas, que demandam atenção e 

aumento dos custos para o sistema público. 

 

O estado gaúcho, historicamente, é o que tem 

apresentado os maiores coeficientes do país, entre 

8 e 10 casos por 100.000 habitantes, com variações 

regionais. Por ser uma região composta por 

imigrantes europeus, a hipótese do isolamento 

social pelo distanciamento de familiares, além de 

outros fatores como clima e condições 

socioeconômicas não deve ser descartada, pois 

implica em uma possível desordem psicológica. 

 

Cassorla & Smeke (1994) observam a relação da 

ocorrência de suicídio com situações de perda, 

frustração e sofrimento emocional. Além da 

subnotificação das mortes por suicídio atribuível ao 

preconceito da família do falecido, os mesmos 

autores mencionam que a procura de 

autodestruição pode entrar nas estatísticas de 

acidentes ou homicídios. 

 

Objetivou-se analisar as taxas de mortalidade por 

suicídio na 6ª CRS, bem como observar e localizar 

geograficamente os municípios da regional cujos 

índices são mais expressivos, identificando os 

principais aspectos epidemiológicos e o perfil das 

vítimas, a fim de subsidiar políticas públicas de ação 

e controle dos determinantes. 

 

Os dados foram obtidos do SIM (Sistema de 

informação de Mortalidade) no período de 2005 a 

2010. Foram analisadas as variáveis 

sociodemográficas como: sexo, faixa etária, causa 

básica, ano do óbito, município de residência e 

município de ocorrência. Para tabulação dos dados 

e construção dos mapas temáticos foi utilizado o 

Tabwin 3.0.  

 

Epidemiologia do Suicídio na 6ª 
Coordenadoria Regional de Saúde  



 

No período de 2005 a 2010 foram notificados 488 

óbitos por suicídio, sendo 374 (76,6%) do sexo 

masculino e 114 (23,3%) do sexo feminino. Nos 

municípios pertencentes a 6ª CRS as mortes por 

suicídio se encontram em terceiro lugar entre as 

mortes por causas externas representando 20,3%. 

Os acidentes somam 51,4% e os homicídios 23,8%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à idade, os maiores percentuais de 

mortalidade por suicídio ocorreram na faixa etária 

de 40 a 59 anos (39,7%), seguida pela faixa de 20 a 

39 anos (37,6 %) e 60 anos e mais (15,8%). Entre os 

adolescentes (10 a 19 anos) a frequência foi 6,9%.  

 

Quanto aos coeficientes dos 58 municípios que 

compõem a 6ª CRS, observou-se que 36, ou seja, 

62% apresentam coeficientes muito superiores aos 

da média no Rio Grande do Sul que é de 11 para 

cada 100.000 habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1 - Representação geográfica dos municípios da 6ª CRS e respectivos coeficientes de mortalidade por 

suicídio por 100.000 habitantes no período de 2005 à 2010. Fonte: SIM – Datasus. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Os municípios com os índices mais expressivos são: 

Campos Borges (46/100.000 habitantes), Lagoa dos 

Três Cantos (41,9/100.000), David Canabarro 

(39,0/100.000), Nova Alvorada (38,2/100.000) e 

Santo Antônio do Palma (37,6/100.000), sendo 

todos municípios essencialmente agrícolas, com 

população que não ultrapassa 5000 habitantes. O 

município sede da CRS, Passo Fundo, apresentou 

um coeficiente de 14,7/100.000 habitantes. 

 

Em relação à forma de suicídio, o enforcamento foi 

responsável por 61,24 % dos óbitos, seguido por 

arma de fogo (20,82%) e envenenamento (13,40 %).  

No sexo feminino a principal forma também foi o 

enforcamento (50,00%), no entanto o segundo lugar 

teve o envenenamento como causa básica em 32,14 

% dos casos. 

 

Conclusões 

Os coeficientes de óbito por suicídio na 6ª CRS, cuja 

média é de 14,67 para cada 100.000 habitantes 

ultrapassam a média do RS, que já é considerada 

expressiva por representar a maior do país. Cidades 

menores e essencialmente agrícolas são as que 

apresentam os maiores índices da regional, no 

entanto, as explicações para a alta incidência nesses 

municípios ainda não são claras.  

 

Inicialmente comparando com algumas evidências, 

sugere-se que tanto o perfil étnico, na descendência 

européia, quanto a atividade agrícola estão 

relacionadas às taxas elevadas de suicídio. 

 

A agricultura, especialmente onde há cultivo de 

produtos e utilização excessiva de agrotóxicos, pode 

ser considerado um fator de risco para ocorrência 

de suicídio, pois o uso de alguns pesticidas traz 

prejuízos à saúde, desencadeando depressões e 

transtornos psicológicos. 

 

As taxas inferiores de ocorrência nas mulheres, no 

geral, podem estar relacionadas aos papéis que esta 

desempenha durante a vida além de reconhecerem 

mais precocemente as fragilidades emocionais, 

buscando ajuda. As mudanças culturais e a 

decadência no cumprimento dos papéis de gênero 

tradicionais para o homem, inserido na cultura 

patriarcal de ser o provedor da família, assim como 

o desemprego e o empobrecimento, tornam os 

homens mais propensos ao suicídio. Entretanto, 

alguns dados chamam atenção, como o aumento 

dos coeficientes de tentativas de suicídio nas 

mulheres em idade fértil, indicando o agravamento 

do problema num grupo que apresentaria menor 

incidência. 

 

O conhecimento das especificidades regionais no 

que diz respeito ao suicídio é importante, uma vez 

que permite revelar características que contribuem 

para ações preventivas, sugerindo sua abrangência 

e multisetorialidade, pois, quando o suicídio ocorre 

de forma preponderante em um grupo com 

determinadas características, pode-se afirmar que 

funciona como um indicador de pressão social.  

 

A pessoa que atenta contra sua vida é coautora de 

histórias construídas através de várias gerações e, 

por sua vez, as famílias que se inserem no contexto 

do suicídio passam a funcionar em torno dessas 

histórias, impedindo a continuidade e o 

desenvolvimento da autonomia de seus 

componentes, necessitando, desta forma, auxilio 

para que possam elaborar a perda e reconstruir-se 

como sistema, justificando a importância da 

compreensão e do planejamento de ações eficazes.  



 

Nesse sentido, identificar a epidemiologia desse 

agravo e acompanhar sua evolução deve ser a base 

para desenvolver ações que reduzam a sua 

ocorrência. 
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OS PERIGOS DA AUTOMEDICAÇÃO 
 

 

A automedicação, bastante comum na população, 

compreende o uso indiscriminado de medicamentos 

expondo os indivíduos a diversos riscos e reações 

indesejáveis. Esta prática pode estar atrelada a 

vários fatores, entre eles a impossibilidade de acesso 

ao atendimento médico e a tentativa de resolver 

problemas de saúde pela recomendação de 

familiares ou de pessoas próximas.  

Contribuindo para o consumo de medicamentos não 

prescritos, destacam-se também, os inúmeros 

produtos disponíveis no mercado, a distribuição de 

amostras grátis por profissionais não habilitados e a 

aquisição de fármacos de venda livre. 

 
De fato, o risco está na falta de orientação e 

acompanhamento por um profissional da saúde, 

ficando o paciente sujeito a efeitos colaterais e 

interações medicamentosas. 

Os efeitos colaterais caracterizam-se por serem 

diferentes do efeito terapêutico desejado, enquanto 

as interações medicamentosas podem potencializar 

e/ou anular a ação do fármaco.  

Frente a esta realidade, é importante salientar que o 

uso de medicamentos deve ser realizado com critério 

e segurança objetivando sempre a saúde da 

população. Cabe ao profissional da saúde a 

reorientação desta prática junto à população, 

através um processo de educação em saúde que 

promova o uso racional de medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ATENÇÃO: um medicamento mal administrado pode causar danos sérios no organismo de 

quem os utiliza, seja pelo diagnóstico incorreto da doença e consequente tratamento 

inadequado, bem como pelo aparecimento de efeitos indesejáveis graves. 

SÓ UTILIZE MEDICAMENTOS COM PRESCRIÇÃO MÉDICA! 
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Nos dias de hoje, a dengue é um dos principais 

problemas de saúde pública em todo o mundo, pois 

a cada ano morrem cerca de 20 mil pessoas em 

decorrência desta doença. A sua transmissão ocorre 

pela picada das fêmeas do mosquito Aedes aegypti 

que porta o vírus. Este inseto tem atividade diurna, 

ou seja, pica somente durante o dia, e é um animal 

de tamanho pequeno, de cor café ou preto com 

manchas brancas nas patas e costas. 

 
Já o vírus, pode ser de quatro tipos diferentes: DEN-
1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. Todos esses já foram 
encontrados no Brasil. 
 

Como tratar a DENGUE? 
A dengue não tem tratamento específico, porém é 
importante beber bastante líquidos como água, 
sucos, chás ou soros caseiros e fazer repouso, pois 
essas atitudes auxiliam na redução do mal estar.  
 
IMPORTANTE: NÃO usar medicamentos à base de 
ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO e anti-inflamatórios, como 
aspirina e AAS, pois estes podem aumentar o risco 
de hemorragias!!  
 
Quais os sintomas da DENGUE?  

 
 

 
 
 
ATENÇÃO: A dengue apresenta sintomas 
PARECIDOS com os das SÍNDROMES GRIPAIS, 
portanto, é importantíssimo redobrar a atenção, e 
PROCURAR O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL 
ATENDIMENTO MÉDICO para descartar a suspeita 
da doença. 
 

Como prevenir a DENGUE? 

 
 
Lembre-se que não existem vacinas para evitar a 
dengue, a única forma de prevenção é controlando 
o mosquito transmissor, e para que isso aconteça, é 
necessário que todos façam a sua parte, não 
deixando água parada em qualquer recipiente! 
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ALERTA PARA A DENGUE 
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Secretaria Municipal de Saúde – SMS 
Autorização exames, autorização laudo 
hospitalar – AIH, solicitação do Cartão SUS, 
entre outros serviços. 
Endereço: Rua Paissandú, 1052 – Centro 
Telefone: 3316-1000 
 
Secretaria Municipal de Saúde – SMS 
Coordenadoria de Vigilância em Saúde 
Vigilância em Saúde do trabalhador. Telefone: 
3046-0097 
Vigilância Sanitária -Fone:3046-0084/3046 0154 
Vigilância Ambiental - Fone: 3046-0073 
Vigilância Epidemiológica – Fone: 3046-0087 / 
30460164 
Endereço: Rua Silva Jardim, 727 (esquina com 
Rua Independência) 
 
 

 
Centro de Saúde  
Vacinas, Teste do Pezinho, Teste da Orelhinha, 
entre outros serviços. 
Rua Fagundes dos Reis, 270 Fone: 3311-6494 

 
6ª Coordenadoria Regional de Saúde 
Secretaria Estadual de Saúde 
Endereço: Rua Fagundes dos Reis, 270 
Telefone: 3311-2555 

 

Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA 
Rua Alcides Moura, 100 Bairro Popular 
Telefone: 3311-7236 
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Endereço para Correspondência:  

PET-Saúde/Vigilância em Saúde  

UPF/ SMS/6ª CRS 

Rua Teixeira Soares, 817, 4º andar,  

Sala de pesquisa Fone: 54 3316-8523 
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Tiragem: 1.000 exemplares 

Periodicidade: semestral 

Disponível: www.pmpf.rs.gov.br e www.upf.br 
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