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RESUMO
Objetivo: Analisar a tendência de mortalidade por lesão autoprovocada intencionalmente em adultos, no Brasil, no período 
de 2008 a 2018. 
Métodos: Trata-se de um estudo ecológico, de série temporal, dos óbitos por suicídio em adultos no Brasil e suas regiões. 
Foram utilizadas como variáveis: faixa etária de 20 a 59 anos, sexo, escolaridade, regiões brasileiras e código da CID-10 
relacionados as lesões autoprovocadas intencionalmente (X60-X84). Os dados foram obtidos na base de dados do Sistema 
de Informações sobre Mortalidade, disponibilizados pelo Ministério da Saúde, em novembro de 2020. Para análise de 
tendência foi utilizado o programa estatístico R versão 3.4.3 e empregado o modelo de regressão polinomial. 
Resultados: Observou-se, dos 61.846 óbitos por suicídio, tendência temporal crescente e significativa (p<0,05) em todas 
as regiões do país. A evolução temporal também foi crescente em ambos os sexos e dentre os indivíduos com oito ou mais 
anos de estudo. Nos casos de óbito por enforcamento/sufocação, foram crescentes em todas as regiões do país. 
Conclusão: Evidenciado o aumento significativo do suicídio no país salienta-se, a importância da implantação de ações de 
prevenção do suicídio, com consideração às especificidades das ocorrências de cada região do país. 

ABSTRACT
Objective: To analyze the trend of mortality from intentional self-harm in adults in Brazil, from 2008 to 2018. 
Methods: This is an ecological, time-series study of deaths from suicide in adults in Brazil and its regions. The following 
variables were used: age group from 20 to 59 years, gender, education, Brazilian regions and ICD-10 code related to 
intentionally self-harm (X60-X84). Data were obtained from the Mortality Information System database, made available 
by the Ministry of Health, in November 2020. For trend analysis, the statistical program R version 3.4.3 was used and the 
polynomial regression model was used. 
Results: Of the 61,846 deaths by suicide, a growing and significant temporal trend (p<0.05) was observed in all regions of 
the country. The temporal evolution was also increasing in both sexes and among individuals with eight or more years of 
schooling. In cases of death by hanging/suffocation, they increased in all regions of the country. 
Conclusion: With the significant increase in suicide evidenced in the country, the importance of implementing suicide 
prevention actions is highlighted, taking into account the specificities of occurrences in each region of the country.

RESUMEN
Objetivo: Analizar la tendencia de la mortalidad por autolesiones intencionales en adultos en Brasil, de 2008 a 2018. 
Métodos: Se trata de un estudio ecológico de series de tiempo de muertes por suicidio en adultos en Brasil y sus regiones. 
Se utilizaron las siguientes variables: grupo de edad de 20 a 59 años, género, educación, regiones brasileñas y código CIE-10 
relacionado con autolesión intencional (X60-X84). Los datos se obtuvieron de la base de datos del Sistema de Información 
de Mortalidad, puesta a disposición por el Ministerio de Salud, en noviembre de 2020. Para el análisis de tendencias se utilizó 
el programa estadístico R versión 3.4.3 y se utilizó el modelo de regresión polinomial. 
Resultados: De las 61.846 muertes por suicidio, se observó una tendencia temporal creciente y significativa (p <0.05) en 
todas las regiones del país. La evolución temporal también fue en aumento en ambos sexos y entre individuos con ocho o 
más años de escolaridad. En los casos de muerte por ahorcamiento / asfixia, aumentaron en todas las regiones del país. 
Conclusión: Con el aumento significativo de suicidios evidenciado en el país, se resalta la importancia de implementar 
acciones de prevención del suicidio, tomando en cuenta las especificidades de los sucesos en cada región del país.
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INTRODUÇÃO
O suicídio é definido como o ato de tirar a própria vida in-

tencionalmente, por meio de intoxicação, lesão ou dano 

autoprovocado.(1) É um fenômeno complexo e influenciado 

por vários fatores, como a vulnerabilidade social, violência 

física e/ou moral, acesso aos meios utilizados, transtor-

nos mentais, dificuldade em lidar com estresses agudos 

ou crônicos da vida, violência de gênero, abuso infantil ou 

discriminação.(2)

O suicídio ocorre em todas as regiões do mundo e apro-

ximadamente 80% acontecem em países de baixa e média 

renda, sendo a segunda principal causa de morte no mundo 

entre os jovens de 15 a 29 anos, perdendo apenas para os 

acidentes de trânsito. Esta causa também foi responsável 

por 10,5 óbitos a cada 100.000 habitantes.(3) A ocorrência 

de uma tentativa de suicídio se caracteriza como fator de 

risco para que novas ocorram, devendo haver acompanha-

mento dos indivíduos que apresentam histórico de tentati-

vas anteriores.(3) 

As taxas globais de suicídio em homens são 1,8 vezes 

maiores que em mulheres.(3) Estudos epidemiológicos rea-

lizados no Brasil nas duas últimas décadas, confirmam que 

os homens tem taxas mais elevadas no país, assim como 

idosos, indígenas e residentes de cidades de pequeno e de 

médio porte populacional.(4) Em 2015, o suicídio foi a tercei-

ra causa de morte entre brasileiros do sexo masculino, de 

20 a 39 anos. Considerando a mesma faixa etária e sexo, 

também esteve entre as principais causas de óbito nas re-

giões do Brasil.(1)

Os dados sobre mortalidade por suicídio no Brasil são 

provenientes de informações de atestados de óbitos, com-

piladas pelo Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) 

do Ministério da Saúde. Ressalta-se que os coeficientes 

nacionais de mortalidade por suicídio escondem importan-

tes variações regionais, que apresenta em seu processo de 

construção socioeconômica elementos complexos e que 

devem ser considerados para a compreensão das lesões 

autoprovocadas.(5) 

Trata-se, sem dúvidas, de um problema de saúde públi-

ca que pode ser prevenido.(4) Para tal, deve-se implementar 

e fortalecer ações voltadas a identificação precoce, gestão 

e acompanhamento dos indivíduos e tentativas; estratégias 

eficazes de sensibilização e capacitação dos profissionais 

restrição de acesso aos meios utilizados para suicídio; vei-

culação de informações pela mídia com responsabilidade e 

fortalecimento das habilidades de vida nos jovens.(3,6)

Além disso, é imprescindível melhorar a vigilância do 

suicídio para avaliar ou planejar as ações preventivas, bem 

como acompanhar o progresso das taxas e metas globais 

estipuladas.(3) A redução do número de suicídios faz par-

te das estratégias organizadas pela OMS junto aos países 

membros, uma vez que o órgão interage com os governos e 

influencia as políticas públicas, principalmente as que con-

templem a prevenção do suicídio.(7)

Estudos sobre suicídio tornam-se relevantes frente a 

necessidade de informações para construção e implemen-

tação de políticas públicas nesta área, assim como a divul-

gação desta temática na sociedade a fim de estimular o 

desenvolvimento das ações de promoção a saúde mental.(8) 

Diante de significativa importância de monitorar e conhe-

cer as características do suicídio no país, o objetivo deste 

estudo foi analisar a tendência de mortalidade por lesão 

autoprovocada intencionalmente em adultos no Brasil, no 

período de 2008 a 2018.

MÉTODOS
Trata-se de um estudo ecológico, de série temporal, dos 

óbitos por suicídio em adultos no Brasil, e suas regiões, no 

período de 2008 a 2018. 

Os dados foram obtidos na base de dados do Sistema 

de Informações sobre Mortalidade (SIM), disponibilizados 

pelo Ministério da Saúde por meio do sitio eletrônico do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS).(9)

Foram considerados como suicídio os óbitos autopro-

vocados intencionalmente, informados pelos códigos de 

X60 a X84 da Classificação Internacional de Doenças - 10ª 

revisão (CID-10). Quanto a faixa etária, foram considerados 

os indivíduos adultos, com idade de 20 a 59 anos. Os dados 

foram obtidos no mês de novembro de 2020, considerando 

as seguintes variáveis: regiões brasileiras, ano de ocorrên-

cia no período selecionado, escolaridade e código da CID-

10, que se relaciona aos meios utilizados.

Foram extraídos os dados de número de óbitos por le-

são autoprovocada intencionalmente nas cinco regiões 

do Brasil e calculou-se a taxa de mortalidade anualmente 

considerando a razão entre o número absoluto de óbitos 

sobre a população de respectiva região, multiplicado pela 

constante 100.000 utilizado habitualmente para causas 

específicas de mortalidade. 

Para realização da análise de tendência foi utilizado 

o programa estatístico R versão 3.4.3 e foi empregado o 

modelo de regressão polinomial, que tem por objetivo en-

contrar a curva que melhor se ajusta aos dados, no qual 

os coeficientes de mortalidade foram considerados como 

variáveis dependentes (Y) e os anos de estudo como va-

riáveis dependentes (X). Para evitar os efeitos da corre-

lação serial a variável “ano” foi transformada na variável 
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ano-centralizada (x-2013) e as séries foram suavizadas por 

meio de média móvel de três pontos. Foram testados os 

modelos de regressão polinomial linear (y = β0+β1x1), qua-

drático (y = β0+β1x1+β2x2), e cúbico (y = β0+β1x1+β2x2+β3x3) 

e para a escolha do melhor modelo foi considerada ainda 

a análise do diagrama de dispersão, do valor do coeficien-

te de determinação (R²) e análise dos resíduos (suposição 

de homocedasticidade verdadeira) e optando pelo modelo 

mais simples. Considerou-se tendência significativa aquela 

cujo modelo estimado obteve valor de p<0,05.

As informações obtidas para a análise são de domínio 

público e extraídas do sítio eletrônico do DATASUS, sem a 

possibilidade de identificação dos indivíduos, não necessi-

tando de aprovação prévia de comitê de ética e realizado 

em conformidade as diretrizes e normas regulamentadoras 

de pesquisas em saúde.

RESULTADOS 
Entre os anos de 2008 e 2018 ocorreram 61.846 óbitos por 

suicídio no Brasil. De acordo com a análise nesta série tem-

poral o número de óbitos por suicídio apresentou tendência 

crescente no Brasil (p<0,05), em todas as regiões do país, 

sendo esta informação reforçada pelo alto coeficiente de 

determinação (R2>0,9) especificamente na região Sudeste, 

ou seja, a maior parte das ocorrências se ajustam razoavel-

mente a uma reta linear ao longo do tempo (Tabela 1).

Entre os indivíduos com menos de oito anos de estudo, 

a tendência da ocorrência do suicídio foi crescente apenas 

no Nordeste (p=0,002), sendo estacionária nas demais re-

giões e no Brasil. Em contrapartida, as vítimas que apre-

sentavam oito ou mais anos de estudo apresentaram ten-

dência crescente em todas as regiões do Brasil (p<0,001), 

tendo alto coeficiente de determinação (R2>=0,8), exceto 

na Região Norte (Tabela 1).

Ao classificar o suicídio de acordo com as categoriza-

ções propostas pela CID 10 (X60-X84), houveram cinco 

causas (X70, X68, X74, X80, X84) que apresentaram maior 

número absoluto de óbitos no período, totalizando 50.940, 

tendo maior representatividade dentre as demais. Ao ana-

lisar a tendência temporal nestas categorias, a ocorrência 

de enforcamento/estrangulamento/sufocação foi cres-

cente (p<0,001) em todas as regiões e com alto coeficiente 

de determinação (R²>0,75) (Tabela 2). 

Os suicídios por intoxicação/exposição a pesticidas 

apresentaram tendência decrescente em todas as regiões 

brasileiras, exceto no Nordeste, onde manteve-se estável. 

Com relação aos suicídios efetuados por arma de fogo, 

houve tendência decrescente apenas na região Norte, sen-

do estacionaria nas demais regiões. A morte provocada por 

precipitação de local elevado foi crescente em três regiões 

brasileiras (Nordeste, Sul e Centro-Oeste) e as causas não 

especificadas foram crescentes apenas na região Sudeste 

(Tabela 2).

Os diagramas de dispersão apresentados na Figura 1, 

demonstraram que a evolução temporal dos suicídios foi 

crescente, assim como os suicídios em indivíduos com oito 

Tabela 1. Análise de tendência temporal por regressão polinomial das lesões autoprovocadas intencionalmente, segundo a região

variáveis Modelo R2 p-value Tendência

Regiões

   Norte y = 4,8826 + 0,1501x 0,602 0,005 Crescente

   Nordeste y = 3,98 + 0,1615x 0,883 <0,001 Crescente

   Sudeste y = 4,4637 + 0,1708x 0,922 <0,001 Crescente

   Sul y = 7,7691 + 0,2878x 0,869 <0,001 Crescente

   Centro-Oeste y = 5,8073 + 0,2661x 0,837 <0,001 Crescente

   Brasil y = 4,9532 + 0,191x 0,975 <0,001 Crescente

Escolaridade (< 8 anos)

   Norte y= 2,8328+0,0004x+0,0046x2 <0,001 0,985 Estacionário

   Nordeste y = 2,6529 + 0,053x 0,664 0,002 Crescente

   Sudeste y = 2,2749+0,0247x-0,0159x2 0,192 0,177 Estacionário

   Sul y= 4,2595-0,021x+0,0037x2 0,203 0,164 Estacionário

   Centro-Oeste y= 3,1695+0,0142x-0,0096x2 0,019 0,682 Estacionário

   Brasil y = 3,0328+0,0143x-0,0029x2 0,154 0,232 Estacionário

Escolaridade (>= 8 anos)

   Norte y = 2,0039 + 0,1498x 0,811 <0,001 Crescente

   Nordeste y = 1,327 + 0,1085x 0,913 <0,001 Crescente

   Sudeste y = 2,3477 + 0,1461x 0,965 <0,001 Crescente

   Sul y = 3,4727 + 0,3088x 0,933 <0,001 Crescente

   Centro-Oeste y = 2,7342 + 0,2519x 0,911 <0,001 Crescente

   Brasil y = 2,2418 + 0,1675x; 0,966 <0,001 Crescente

R2=Coeficiente de Determinação; p-value<0,05=Tendência significativa
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Tabela 2. Análise de tendência temporal por regressão polinomial das lesões autoprovocadas intencionalmente segundo código do CID 
10

variáveis Modelo R2 p-value Tendência

X70- Enforcamento/ estrangulamento/sufocação

   Norte y = 3,7062 + 0,1922x 0,764 <0,001 Crescente

   Nordeste y = 2,5514 + 0,1565x 0,913 <0,001 Crescente

   Sudeste y = 2,5838 + 0,1727x 0,972 <0,001 Crescente

   Sul y = 5,3884 + 0,2497x 0,919 <0,001 Crescente

   Centro-Oeste y = 3,6887 + 0,2462x 0,903 <0,001 Crescente

X68- Intoxicação/Exposição a pesticidas

   Norte y = 0,1976 - 0,0174x 0,760 <0,001 Decrescente

   Nordeste Y=0,353-0,01x+0,0007x² 0,226   0,140 Estacionário

   Sudeste y = 0,213 - 0,0169x 0,865 <0,001 Decrescente

   Sul y = 0,2615 - 0,0206x 0,658 0,003 Decrescente

   Centro-Oeste y=0,3671 - 0,0422x 0,855 <0,001 Decrescente

X74- Disparo de arma de fogo

   Norte y= 0,2588-0,0165x-0,0011x² 0,451 0,024 Decrescente

   Nordeste y= 0,1729-0,006x+0,0029x² 0,241 0,125 Estacionário

   Sudeste y = 0,2884-0,004x-0,0009x² 0,334 0,063 Estacionário

   Sul y = 0,536+0,0039x+0,0046x² 0,014 0,732 Estacionário

   Centro-Oeste y=0,3474+0,0082x-0,0009x² 0,074 0,418 Estacionário

X80- Precipitação de um lugar elevado

   Norte y = 0,0457+0,0009x+0,0007x2 0,016 0,715 Estacionário

   Nordeste y = 0,108 + 0,0111x 0,691 0,002 Crescente

   Sudeste y = 0,3396+0,0011x-0,0025x2 0,007 0,811 Estacionário

    Sul y = 0,196 + 0,0116x 0,674 0,002 Crescente

   Centro Oeste y = 0,2254 + 0,0165x 0,418 0,032 Crescente

X84-Meios não especificados

   Norte Y = 0,0324-0,0007x+0,0002x2 0,023 0,654 Estacionário

    Nordeste Y = 0,0745-0,0026x-0,0005x2 0,250 0,117 Estacionário

    Sudeste Y = 0,2139+0,0127x+0,0009x2 0,365 0,049 Crescente

   Sul Y = 0,0527+0,0003x+0,0005x2 0,002 0,898 Estacionário

   Centro-Oeste Y= 0,0548-0,0022x-9,0308E-5x2 0,104 0,334 Estacionário

R2=Coeficiente de Determinação; p-value<0,05=Tendência significativa

ou mais anos de estudo. Observando a evolução tempo-

ral dos suicídios de acordo com o sexo do indivíduo, a ten-

dência foi significativamente crescente (p<0,05) e com alto 

coeficiente de determinação (R2>0,9) para ambos os sexos. 

Ainda, é possível identificar que, em relação ao meio uti-

lizado conforme a CID-10, a evolução temporal dos suicídios 

por precipitação de lugar elevado (X80) e por enforcamento/

estrangulamento/sufocação (X70) foi crescente, sendo que 

para este último o coeficiente de determinação foi elevado, 

estabelecendo correlação positiva e quase-perfeita entre o 

número de óbitos por este meio e o tempo (Figura 1).

Já o número de suicídio por intoxicação/exposição a pes-

ticida (CID-10 X68) declinou em relação ao tempo, enquan-

to que por disparo de arma de fogo (CID-10 74) e por uso de 

meios não especificados (CID-10 X84) foi constante (Figura 1).

DISCUSSÃO
Os óbitos por lesão autoprovocada intencionalmente apre-

sentam tendência crescente no país há mais tempo que o 

abordado neste estudo, conforme apresentado por auto-

res que consideraram o período de 1980 a 2006(10) e confir-

mado por estudo mais recente, que analisou o período de 

1997 a 2015.(11) 

Esta tendência crescente também é realidade de outros 

países, como nos Estados Unidos e em algumas províncias 

do Iran.(12-13) De acordo com os dados mais recentes da 

OMS, referentes ao ano de 2016, a região das Américas é a 

quarta colocada em relação as taxas de suicídio dentre as 

seis regiões do mundo.(3)

Contudo, essa tendência crescente conflita com o pro-

posto para 2030, dentro dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da Organização das Nações Unidas, que visa 

redução considerável da taxa global de suicídio. Apesar do 

decréscimo de 8% nesta taxa entre os anos de 2000 e 2016, 

a meta global estabelecida para 2030 não será alcançada 

caso este decréscimo não se intensifique.(14)

Uma série de fatores de ordem social, microssocial, 

emocional, médica e ambiental está associada ao risco de 

suicídio, incluindo doenças físicas incapacitantes, transtor-

nos mentais, abuso de álcool e outras drogas e problemas 

de ordem familiar, comunitária, institucional, emocional e 

socioeconômica.(15)

A OMS considera que, para cada adulto que tem como 

causa de óbito o suicídio, existam 20 tentativas de sui-

cídio.(14) E a cada caso de suicídio, cerca de pelo menos 

seis outras pessoas são afetadas diretamente, podendo 
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atingir centenas de pessoas quando o evento ocorre em 

uma escola ou local de trabalho, exercendo forte impacto 

nos serviços de saúde e sendo, deste modo, um conside-

rável problema de saúde pública.(16)

O resultado deste estudo demonstra que a tendência de 

mortalidade por suicídio foi crescente em todas as regiões 

do país, com destaque para a região Sudeste. Destaca-se 

que, além de ter um maior contingente populacional, esta re-

gião convive com as incoerências geradas pela estruturação 

social, característica das regiões mais ricas e populosas do 

Brasil, culminando na existência de fatores sociodemográfi-

cos e ambientais, como baixa escolaridade, estado civil e iso-

lamento social, que podem elevar o risco de suicídio.(5)

Ainda, a região Sudeste apresenta-se como a região de 

maior oferta de trabalho, porém, o custo para se viver é mais 

elevado e o cotidiano mais difícil, englobando salários baixos, 

condições precárias no ambiente laboral, transporte difícil 

e demanda por deslocamento entre locais muito distantes. 

Figura 1. Diagrama de dispersão de mortalidade por lesão autoprovocadas intencionalmente

Enferm Foco. 2022;13:e-20227 5
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Isto interfere diretamente na saúde mental dos trabalhado-

res, assim como na saúde física, além da sobrecarga e sofri-

mento emocional que é inerente ao trabalho e que potencia-

liza o risco de suicídio nestes indivíduos.(5,17)

Sabe-se que a baixa escolaridade, assim como a desi-

gualdade social, exerce influências na ocorrência de lesão 

autoprovocada intencionalmente, uma vez que podem oca-

sionar maior exposição a violência, sentimento de privação 

e estresse, sentimento de não pertencer ao espaço onde 

vive, baixa autoestima e desvalorização pessoal.(5,17)

No entanto, é importante destacar que os dados encon-

trados nesta pesquisa, demonstra o crescimento do suicídio 

entre indivíduos com mais anos de estudos, mas não exclui o 

fato de ser comumente encontrado em pessoas com menor 

escolaridade. Apesar dos estudos que observam essa relação 

entre suicídio e baixa escolaridade, pode-se identificar que a 

educação interfere na ocorrência do risco ao suicídio, que é 

maior para quem não estudou ou não estuda do que para os 

que tem acesso aos estudos, relacionando os aspectos psico-

lógicos a questões econômicas como frustrações profissio-

nais, dificuldade financeira e desemprego.(18)

Contudo, um estudo realizado na cidade de Corrientes 

na Argentina, com indivíduos que tentaram suicídio, de-

monstrou que 57% tinham no mínimo o ensino médio.(19) 

Dados semelhantes foram encontrados em estudo realiza-

do na Tunísia Norte da África, onde 45,5% dos indivíduos 

também apresentavam essa escolaridade.(20) Na Finlândia, 

estudo demonstrou que o suicídio ocorreu mais frequente-

mente entre aqueles com um alto nível de instrução, uma 

vez que a gravidade da depressão e outras características 

clínicas foram associadas.(21) Neste sentido, salienta-se a 

importância desta variável, visto que a tendência entre a 

população brasileira com esta escolaridade é crescente.

Em relação ao gênero, a tendência crescente de suicídios 

entre homens foi encontrada em estudo brasileiro realizado 

no período de 1980 a 2006.(10) Já entre as mulheres, tem ocor-

rido oscilação na tendência de suicídios com o tempo, pois 

embora as mulheres sejam propensas a tentar o suicídio mais 

vezes, os homens têm mais êxito, o que demonstra a expres-

sividade da ocorrência do suicídio em homens no Brasil, con-

firmando a tendência mundial de que eles são três vezes mais 

propensos do que as mulheres a cometer suicídio.(16)

Estudos demonstram que no sexo masculino as lesões 

autoprovocadas intencionalmente, podem ser justificadas, 

em grande parte pelo desempenho da masculinidade, o que 

envolve comportamentos como a competitividade, a impul-

sividade e o maior acesso às tecnologias letais e às armas 

de fogo. A letalidade do método escolhido é um forte fator 

de risco para a conclusão do ato. Além disso aos homens 

relacionam-se fatores como aspectos econômicos e sociais, 

laços profissionais distanciados, status de poder diminuído na 

vida social e familiar, com uma maior falta de interação social, 

que são associados a elevação nas taxas de suicídio.(16,18)

Os meios utilizados para o suicídio podem variar de co-

munidade ou país, conforme o que for de mais fácil acesso 

para aquela população. Nos Estados Unidos os meios mais 

utilizados por homens são as armas de fogo e, na China, 

as intoxicações por pesticidas. As mulheres tendem a uti-

lizar meios menos agressivos em todo o mundo, como por 

exemplo, a ingestão de substâncias tóxicas, como medica-

ções.(22) Neste sentido, conhecer os meios de suicídio mais 

utilizados nas regiões, assim como os aspectos sociocultu-

rais e econômicos que interferem em sua ocorrência, per-

mite que políticas públicas sejam desenvolvidas de modo a 

reduzir a tendência desta ocorrência.(5)

Neste estudo houve destaque para o enforcamento/

estrangulamento/sufocação, que foi crescente em todas 

as regiões, seguido pela precipitação de local elevado, que 

apresentou crescimento em três regiões (Nordeste, Sul, 

Centro Oeste) e estabilidade nas demais. O enforcamento 

foi o meio mais utilizado no estado do Espirito Santo, no pe-

ríodo de 2012 a 2016, assim como encontrado em estudos 

internacionais e nacionais.(23-24)

Estes meios são de difícil controle e tem alta letalidade, 

o que contribui para sua expressiva participação nos suicí-

dios. Porém, é possível que algumas ações sejam realizadas 

para dificultar o uso destes meios. Nos Estados Unidos, por 

exemplo, foram instaladas grades de proteção em pontes e 

viadutos de elevação, prevenindo as tentativas e suicídios 

por precipitação de lugares elevados.(25) Considera-se im-

prescindível que profissionais de saúde estejam atentos e 

disponíveis para identificar o risco de suicídio precocemen-

te e, a partir disto, sejam tomados os cuidados necessários 

para que o indivíduo não consiga acessá-los, e sua rede de 

apoio seja alcançada com orientações adequadas.

Outro meio de uso muito frequente foi a arma de fogo, 

mas que se encontra em tendência estacionária na maioria 

das regiões do país. O acesso a arma de fogo tem sido difi-

cultado desde a aprovação do Estatuto do Desarmamento,(26) 

tendo como principais objetivos o controle de comércio e de 

uso das armas de fogo e munição no país. Buscava-se, com 

isso, reduzir a quantidade de armas de fogo circulante e, con-

sequentemente, o número de mortes por estas.(27)

Além disso, em 2004 aconteceu a Campanha Nacional 

do Desarmamento, que contribuiu para a conscientização 

da população sobre o armazenamento de armas de fogo 

e seus riscos, e apoiou a entrega voluntária das mesmas. 

Essas ações, conjuntamente, impactaram na diminuição do 
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acesso as armas de fogo e, consequentemente as tentati-

vas de suicídio.(26) Estudos internacionais comprovam que 

as políticas de restrição de acesso as armas de fogo são 

importantes para a redução de suicídios e acidentes, en-

quanto que no Brasil estudos apontam também a ocorrên-

cia da redução de homicídios.(27)

Todavia, observa-se algumas mudanças nas políticas 

públicas brasileiras relacionadas ao acesso de armas de 

fogo, como por exemplo, a promulgação do Decreto no. 

10.030/2019 que desclassifica alguns armamentos como 

Produtos Controlados pelo Exército (PCEs), dispensa a 

necessidade de registro no Exército para comerciantes 

de armas de pressão (como armas de chumbinho), regu-

lamenta a atividade dos praticantes de tiro recreativo e 

possibilita que a Receita Federal e os caçadores, atirado-

res e colecionadores (CACs) solicitem autorização para 

importação de armas de fogo e munição.(28)

Nesta perspectiva, em países que facilitam o acesso as 

armas de fogo, como por exemplo, em Portugal, observam-

-se um crescimento dos casos de suicídio, pelo aumento da 

venda de armas ilegais e pela atribuição da licença de caça.(29) 

Além disso, estudo realizado com militares nos EUA sugere 

que aquelas pessoas em risco de suicídio são mais propensas 

a armazenar armas de fogo, facilitando o acesso às armas.(30) 

Todos esses achados reiteram a importância dos meios de se-

gurança como estratégia de prevenção ao suicídio. 

Sobre a autointoxicação intencional por pesticidas, 

percebe-se um decréscimo em quatro das cinco regiões 

brasileiras, o que é corroborado por um estudo realizado 

no estado do Paraná. Considera-se que o uso destes pro-

dutos nas propriedades rurais torna-o disponível para ser 

utilizado como meio para o suicídio, inclusive, em relação 

aos outros meios mais letais, como a arma de fogo.(31) É ne-

cessário que sejam adotadas medidas efetivas e rigorosas 

para melhorar o controle de pesticidas, principalmente da-

queles com alto poder de periculosidade, que já possuem 

regulamentação para circulação e uso.(23)
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