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Introdução 

 A palavra suicídio tem sua origem nas palavras em latim sui que significa “próprio” e 

cidium que significa “morte”. Compreende o ato deliberado realizado pelo próprio indivíduo 

que tenha como finalidade a sua morte através de um meio considerado por ele letal, sendo, 

portanto, consciente e intencional. 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o suicídio resulta de uma complexa 

interação de fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos, culturais e ambientais. 

Essa grande interação apenas reafirma o quão difícil é o entendimento e manejo desse 

fenômeno. 

 Edwin Shneidman defende que o suicídio está associado a necessidades frustradas ou 

insatisfeitas, sentimento de desesperança e desamparo, conflitos ambivalentes entre 

sobrevivência e estresse intolerável, um estreitamento de opções percebidas e uma 

necessidade de fugir. Nesse espectro, é perceptível que a intenção final do processo não é a 

morte em si, mas o fim de um sofrimento insuportável.  

Quando as pessoas são suicidas, seu pensamento fica paralisado, suas 
opções parecem escassas ou não existentes, seu estado de espírito é 
angustiante e a falta de esperança permeia todo o seu domínio mental. 
O futuro não pode ser separado do presente, e o presente é doloroso 
acima de tudo (JAMISON, Kay Redfield. Quando a noite cai – 
Entendendo a depressão e o suicídio. Rio de Janeiro: Gryphus, 2010.) 

 

 É imprescindível entender a diferença entre pensamento suicida e suicídio de fato. 

Existem pessoas que pensam e nunca chegarão a realmente concretizá-lo, outras planejam por 

dias, semanas, meses e até anos para depois executar. Ainda ocorrem casos por puro impulso. 

Para entender a complexidade na qual a pessoa está inserida, é necessário, primeiramente, 
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entender a pessoa. Quem é, de onde, o que gosta, o que não gosta, o que faz, enfim, entender 

cada detalhe da personalidade.  

 Nesse processo considerado tão labiríntico, deduz-se que os fatores envolvidos nele 

também são diversos. De fato, vários são os fatores de risco intrínsecos ao suicídio. Os 

homens, por exemplo, cometem mais suicídios do que as mulheres, mas no que tange às 

tentativas, o sexo feminino ultrapassa o masculino. A taxa de suicídio cresce ao longo dos 

anos, atingindo seu pico a partir dos 45 anos no homem e a partir dos 55 na mulher, 

corroborando o fenômeno negativo da “crise da meia-idade”. Filhos e um casamento saudável 

aparecem como fatores protetivos contra o suicídio, sendo maior a taxa entre divorciados e 

viúvos do que solteiros (RODRÍGUEZ, 2006).  

 No que tange à diversidade étnico-cultural, estatisticamente, brancos cometem mais 

suicídio que negros e pardos. No entanto, quando se analisa jovens de periferia e certos 

grupos indígenas, nota-se que estes grupos excedem a média nacional. Imigrantes, por sua 

vez, possuem taxas mais altas do que a população nativa. As relações étnicos-raciais 

mostram-se, portanto, imprescindíveis na gestão do cuidado ao suicídio. Outro fator levado 

em consideração no suicídio é a renda. Indivíduos de rendas maiores tendem a ter estatísticas 

maiores do que a média populacional. Esta maior amplitude também se aplica aqueles que 

perderam emprego ou encontram-se em crise financeira intensa (SADOCK, 2007). 

 A OMS atestou que em 1990 o suicídio ficou entre as dez principais causas de morte, 

somando mais de 1,4 milhão de pessoas se suicidaram, o equivalente a aproximadamente 

1,6% da mortalidade mundial. E de acordo com a análise feita pela mesmo organização, cerca 

de 1 milhão de mortes por suicídio ocorrem a cada ano. Deve-se considerar, no entanto, uma 

grande subestimação desses valores, por se tratar de um processo tão estigmatizado. Somente 

39 dos 166 países membros das Nações Unidas publicam e fornecem seus dados oficiais, 

mesmo assim, com um sub-registro calculado em 30% a 200%. (DIEKSTRA, 1993). 

 No Brasil, apesar da pouca confiabilidade dos dados e das falhas em uma eficiente 

sistematização e coleta de dados, a Fundação Nacional de Saúde computou 6.594 casos na 

nação, em 1995. Entretanto, também não se pode esquecer que o suicídio é a causa externa 

mais passível de subnotificação (MELLO JORGE, 1995). 

 O objetivo desse estudo foi verificar a existência de relações entre a diversidade 

étnico-racial e a prevalência do suicídio no Brasil e nas suas diferentes regiões. O estudo tem 
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sua importância em delinear se a raça/cor é um fator de risco para o suicídio, ajudando a guiar 

as intervenções de prevenção para os diferentes grupos étnicos. 

 

Métodos 

Trata-se de um estudo observacional e descritivo acerca da diversidade étnico-racial da 

mortalidade por suicídio. No estudo foi avaliado os anos de 2000 e 2010 na sua singularidade 

e posteriormente foi feito uma análise comparativa entre os anos. 

Os dados foram coletados através da plataforma eletrônica do Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e dos censos do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Utilizou-se os dados sobre a mortalidade por causas externas, 

a partir dos códigos do Código Internacional de Doenças – 10ª edição (CID – 10) referentes 

ao suicídio (X60 a X80) e relacionou-se a dados de autodeclarados como brancos, pretos, 

amarelos, pardos e indígenas nos anos de 2000 e 2010. Foi analisado os dados dos censos de 

2000 e 2010 do IBGE, através do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), para 

obter os habitantes das regiões e da nação, classificando-os por raça (brancos, pretos, 

amarelos, pardos e indígenas). A união dessas duas bases teve como intuito o cálculo da taxa 

de mortalidade. O estudo foi realizado com as cinco macrorregiões (Norte, Nordeste, Sudeste, 

Sul e Centro-Oeste) e o Brasil. 

O cálculo do coeficiente de mortalidade se deu a partir da utilização dos dados de 

mortalidade de suicídio por raça como numerador e o número de habitantes da raça em 

especifico e naquele local no ano estudado, sendo esta fração multiplicada por 100 mil. 

Realizou-se a aproximação para duas casas decimais. 

Realizou-se uma revisão bibliográfica com a finalidade de discutir os resultados 

encontrados, bem como comparar com outros estudos realizados previamente. Foi utilizado os 

bancos de dados PubMed e Bireme. No Pubmed foi utilizado os descritores “suicide” e 

“ethnic groups”, utilizando como critérios de inclusão artigos dos últimos 5 anos e que fossem 

em inglês, português e espanhol, encontrando-se ao final 201 artigos. No bireme, foram 

utilizados os descritores “suicídio” e “grupos étnicos”, utilizando os mesmos critérios de 

inclusão do PubMed: artigos dos últimos 5 anos e que fossem em inglês, português e 

espanhol, encontrando por fim 66 artigos. Após a leitura dos títulos e resumos, foi verificado 
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que apenas 30 artigos se faziam pertinentes a proposta do estudo em questão, sendo estes 

lidos por completo e utilizados quando necessários.   

 

Resultados 

 Primeiramente, analisou-se os anos em separado e sua singularidade no que tange a 

diversidade étnico-racial envolvida no suicídio. No ano de 2000, a maior taxa de mortalidade 

encontrada foi entre os indígenas (6,81), seguida das raças amarela (5,65), branca (4,42), 

negra (3,42) e, por fim, parda (2,64). Alguns picos podem ser observados, principalmente na 

região Sul e entre os indígenas. No Sul do país, branco e negros tiveram médias que 

superaram em muito a média nacional, sendo respectivamente 8,34 e 8,4. Já o coeficiente de 

mortalidade dos indígenas no Centro-Oeste chegou a atingir 36,41 nesse ano, conforme 

mostra a Tabela 1. 

TABELA 1: COEFICIENTES DE MORTALIDADE DE ACORDO COM A RAÇA NO ANO DE 2000 

 Branca Negra Amarela Parda Indígena 

Região Norte 1,96 3,2 3,42 2,94 2,34 

Região Nordeste 1,8 0,41 5,95 2,11 1,17 

Região Sudeste 3,62 3,18 6,61 2,43 2,48 

Região Sul 8,34 8,4 1,92 4,09 1,18 

Região Centro-Oeste 5,08 8,55 4,32 5,11 36,41 

Brasil 4,42 3,42 5,65 2,64 6,81 

Fonte:  Dados produzidos com informações do DATASUS 

 

 O ano de 2010, por sua vez, manteve os indígenas ainda como o grupo étnico mais 

afetado pelo suicídio, sendo o coeficiente de mortalidade de 11,32, seguido por branco (5,34). 

No entanto, as outras raças flutuaram em relação as suas posições: parda, negra e, por fim, 

amarela. Os picos nesta análise encontram-se nos brancos na região Sul – 9,06 – e nos 

indígenas na região Centro-Oeste – 32,2 – como pode ser observado na tabela abaixo. 
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TABELA 2: COEFICIENTES DE MORTALIDADE DE ACORDO COM A RAÇA NO ANO DE 2010 

 Branca Negra Amarela Parda Indígena 

Região Norte 2,12 3,19 1,7 4,18 14,42 

Região Nordeste 2,25 2,61 0,47 4,61 0,95 

Região Sudeste 5,05 0,91 2,77 3,56 0,99 

Região Sul 9,06 5,2 2,15 2,8 0,74 

Região Centro-Oeste 4,18 4,96 0,96 6,66 32,2 

Brasil 5,34 3,58 1,76 4,26 11,32 

Fonte:  Dados produzidos com informações do DATASUS 

 

 Ao analisar o contexto nacional, a mortalidade por suicídio aumentou entre os anos de 

2000 e 2010. A raça amarela, entretanto, diminuiu de 5,65 para 1,76. É possível notar, 

também, que a maior variação ocorreu entre os indígenas que elevaram em 4,51 o coeficiente 

de mortalidade entre os anos de 2000 e 2010, como pode ser observado no gráfico 1. 

TABELA 3: TABELA QUE MOSTRA A DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL DO SUICÍDIO NO 

BRASIL ENTRE OS ANOS DE 2000 E 2010. 

 2000 2010 

Branca 4,42 5,34 

Negra 3,42 3,58 

Amarela 5,65 1,76 

Parda 2,64 4,26 

Indígena 6,81 11,32 

Fonte:  Dados produzidos com informações do DATASUS 

 

 Entre as macrorregiões puderam-se observar variações no coeficiente de mortalidade 

entre as diferentes raças comparando o ano de 2000 e 2010. 

 Na região Norte, os coeficientes mantiveram-se praticamente constantes entre brancos 

e negros, ocorrendo um decréscimo na raça amarela e um aumento deste coeficiente entre 

pardos e indígenas, observado no gráfico 2: 
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TABELA 4: TABELA QUE MOSTRA A DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL DO SUICÍDIO NA 

REGIÃO NORTE ENTRE OS ANOS DE 2000 E 2010. 

 2000 2010 
Branca 1,96 2,12 

Negra 3,2 3,19 

Amarela 3,42 1,7 

Parda 2,94 4,18 

Indígena 2,34 14,42 

Fonte:  Dados produzidos com informações do DATASUS 

 O Nordeste, por sua vez, apresentou um crescimento na taxa entre branco, negros e 

pardos e uma diminuição entre amarelos e indígenas:  

 

TABELA 5: TABELA QUE MOSTRA A DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL DO SUICÍDIO NA 

REGIÃO NORDESTE ENTRE OS ANOS DE 2000 E 2010. 

 2000 2010 
Branca 1,8 2,25 

Negra 0,41 2,61 

Amarela 5,95 0,47 

Parda 2,11 4,61 

Indígena 1,17 0,95 

Fonte:  Dados produzidos com informações do DATASUS 

 

 A região Sudeste teve uma baixa nas taxas entre as raças negra, amarela e indígena, já 

os brancos e pardos apresentaram uma ampliação desse coeficiente, conforme pode ser visto 

no gráfico abaixo: 

TABELA 6: TABELA QUE MOSTRA A DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL DO SUICÍDIO NA 

REGIÃO SUDESTE ENTRE OS ANOS DE 2000 E 2010. 

 2000 2010 
Branca 3,62 5,05 

Negra 3,18 0,91 

Amarela 6,61 2,77 

Parda 2,43 3,56 

Indígena 2,48 0,99 

Fonte:  Dados produzidos com informações do DATASUS 
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 A macrorregião Sul também teve uma redução na taxa de mortalidade por suicídio em 

três raças: negra, parda e indígena; tendo aumento nas outras duas. 

TABELA 7: TABELA QUE MOSTRA A DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL DO SUICÍDIO NA 

REGIÃO SUL ENTRE OS ANOS DE 2000 E 2010. 

 2000 2010 

Branca 8,34 9,06 

Negra 8,4 5,2 

Amarela 1,92 2,15 

Parda 4,09 2,8 

Indígena 1,18 0,74 

Fonte:  Dados produzidos com informações do DATASUS 

 

 Por fim, a região Centro-Oeste mostrou-se mais efetiva na queda dessas taxas, 

apresentando apenas aumento entre os pardos, como mostra a tabela abaixo: 

 

TABELA 8: TABELA QUE MOSTRA A DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL DO SUICÍDIO NA 

REGIÃO CENTRO-OESTE ENTRE OS ANOS DE 2000 E 2010. 

 2000 2010 

Branca 5,08 4,18 

Negra 8,55 4,96 

Amarela 4,32 0,96 

Parda 5,11 6,66 

Indígena 36,41 32,2 

Fonte:  Dados produzidos com informações do DATASUS 

 

Discussão 

 É notório, portanto, que os maiores atingidos por esse fenômeno são os indígenas, 

seguidos pelos branco e negros, consecutivamente.  

 Os dados coletados corroboram estudos feitos em todo mundo acerca de suicídio em 

populações indígenas, em lugares como Canadá, Alaska, Rússia, países nórdicos e 

Groelândia. Este fato demostra uma maior vulnerabilidade dessa etnia em relação as demais. 
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Sendo assim, ocorrem tentativas de criação ao redor do mundo de redes protetivas a essa 

população, sendo normalmente articuladas com lideranças locais a fim de centrar a prevenção 

às peculiaridades daquela região. Busca-se assim produzir ferramentas de prevenção 

condizentes com a realidade de grupos indígenas de diferentes regiões do país. Apesar disso, 

ainda há necessidade de fortalecer as redes comunitárias de proteção e promoção da saúde dos 

jovens indígenas e, para isso, são necessárias ações intersetoriais para além do setor saúde. 

 Segundo Tonico Benites, antropólogo e porta voz dos Guarani, a perda do vínculo 

sagrado com a terra é o principal motivo que leva os indígenas a cometer suicídio. Ao longo 

do século passado os grupos indígenas foram obrigados a sair das suas terras e se mudar para 

reservas, onde não possuem autonomia nem condições de vida dignas. Maria de Lourdes 

Alcantara, antropóloga, afirma que outro motivo de peso para o fenômeno é o preconceito 

contra esse grupo étnico. 

 Um estudo das Organização das Nações Unidas (ONU) em 2009 explica o suicídio de 

indígenas através de um prisma de marginalização, discriminação e colonização traumática, 

com a perda da vida tradicional que eles levavam, sendo obrigados a viveram confinados nas 

reservas e à beira de estradas, sem condições que permitam uma vida digna. 

 O antropólogo Spensy Pimentel afirma que essa nova sociabilidade das aldeias que se 

encontram próximas às cidades combinada ao ambiente de pobreza e falta de recursos e de 

perspectivas de vida gera instabilidade física e emocional que podem levar ao suicídio. Tudo 

isso relacionado ao confinamento desse grupo em reservas potencializa o fenômeno em 

estudo. Segundo Pimentel, a falta de demarcação territorial está ligada diretamente a essa 

situação endêmica. As reservas são, na sua prática, um ambiente que está propiciando aos 

indígenas uma condição de existência capaz de levar a sua destruição e ameaçando sua 

integridade física e mental. 

 Esta relocação feita pelo Estado coloca os indígenas numa situação tal que é 

inevitável, para muitos, abandonar os elementos mais caros a esses povos, em termos de seus 

valores tradicionais. E as consequências dessa falta de atenção para esse setor da sociedade 

pode ser observada diretamente com a análise dos dados desse estudo, bem como das 

informações encontrados no “Perfil epidemiológico das tentativas e óbitos por suicídio no 

Brasil e a rede de atenção à saúde” divulgado pelo Ministério da Saúde em setembro de 2017. 

Corroborando a atenção maior que deve ser dada a questão indígena.  
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 Outros fatores associados aos indígenas que potencializam o risco são transtornos 

psiquiátricos e dependência de substancias psicoativas como comorbidades.  

 Um estudo realizado com um grupo de índios norte-americanos de uma grande 

comunidade dos Estados Unidos das Américas (EUA) encontrou uma prevalência de 

transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) que se pode comparar às de comunidades 

expostas a eventos extremos, como incêndios e massacres. Encontrou-se, também, correlação 

positiva entre o TEPT e outros comorbidades, como depressão e abuso/dependência de 

substâncias (ROBIN, 1997). 

 Uma pesquisa realizada com povos nativos do Canadá encontrou uma prevalência de 

40% de depressão maior, 10% de alcoolismo e 10% de transtornos psicóticos (PELTZ, 1981). 

Outro estudo que também verificou este contexto foi o de Federmann, em 1997. Este 

estudo encontrou em populações indígenas uma correlação positiva entre um diagnóstico 

psiquiátrico primário e o abuso de álcool, além da alta prevalência do consumo de tabaco, 

maconha e outras drogas ilícitas (FEDERMANN, 1997). 

Um estudo de caso-controle com aborígenes em Taiwan, que utilizou entrevistas 

biográficas retrospectivas para a possível análise etiológica de sessenta suicídios consecutivos 

numa aldeia, constatou que quase todos tinham uma ou mais patologias mentais. As mais 

prevalentes eram depressão maior, seguida de transtornos decorrentes do uso de álcool, 

distimia, transtornos mentais de etiologia orgânica e esquizofrenia (CHENG, 1995). 

Esses resultados foram adicionados a outro estudo, que afirmou que entre todas as 

comunidades étnicas, os povos indígenas possuem as piores estatísticas quando se relaciona a 

mortalidade (GROSSMAN, 1991). 

Na questão indígena brasileira, observa-se que os disputas atuais pela terra levam a 

muitos conflitos que podem ter como consequência mortes por homicídio ou suicídio 

(MOTA, 2011). A violência ao outro e o suicídio são frutos destes conflitos, como foi 

evidenciado por Juliana Mota (2011) ao analisar as tensões geradas pelo processo de 

territorialização precária na Reserva Indígena de Dourados e a consequente 

multiterritorialidade. 

O rápido crescimento populacional pode ser motivo para o surgimento de conflitos 

internos. Os municípios com altas taxas de crescimento da população indígena da Amazônia 
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são os municípios que contabilizam as maiores proporções e taxas por suicídio, o que pode ser 

consequência da tensão entre etnias (MOTA, 2011). 

As principais características dos suicidas indígenas podem ser atribuídos a fatores de 

ordem psicológica, devido a personalidades que tem como características atributos diversos: 

impulsividade (falta de controle), isolamento (falta de contato social), individualismo (falta de 

abertura a interação), confusão (falta de lógica), depressão (falta de ânimo) e fatalismo (falta 

de crença no futuro) (PEREIRA, 2017). 

Verifica-se, também, que aspectos referentes à cultura local, são possíveis motivadores 

da prática suicida. Para alguns integrantes dos grupos focais da assistência social e saúde, as 

representações das motivações para o suicídio indígena foram atribuídas à “imitação”, como 

forma de enfrentamento para situações conflituosas (PEREIRA, 2017).  

Esta “imitação” pode ser compreendida pela observação dos motivos que levaram 

outros indígenas a cometerem suicídio, fazendo que essas pessoas reproduzam a mesma 

prática, desencadeando uma forma de “contágio social” (ERTHAL, 2001).  

 No que tange ao suicídio entre brancos e negros, o mesmo poderia ser esperado em 

relação à população negra quando comparado à indígena, devido ao seu estado de fragilidade 

como classe social. No entanto, é observado que o suicídio tem relação com condições 

socioeconômicas mais altas. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado divulgou em sua 

revista “Retrato das desigualdades de gênero e raça” (4ª edição), em 2011, que os negros 

apresentam, em média, 55% da renda percebida pelos brancos em 2009, o que explica a 

diferença entre as taxas de mortalidade por suicídio entre negros e brancos.  

 Um estudo conduzido em Taiwan mostra que para o sexo masculino quanto maior a 

escolaridade, maior será o risco de suicídio devido ao maior estresse do trabalho de indivíduos 

de maior grau de instrução (LIN, 2006). 

Segundo Durkheim, a estreita convivência entre sociedade, família e religião tem 

importante papel protetor contra o suicídio. Nessa perspectiva, este mesmo autor defende que 

a educação e a renda quando elevadas tendem a aumentar a independência individual da tríade 

supracitada, expondo o indivíduo a um maior risco de cometer suicídio. Ele atesta que este é o 

“suicídio egoísta” já que foi causado pela degeneração familiar. 
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Muitos foram os autores que confirmaram a teoria Durkheimiana. ANDRÉS (2005), 

constatou a esta teoria em países europeus, já MITRA (2006) encontrou resultados similares 

na Índia. No contexto sul-americano, DÍAZ (2006) e SHIKIDA (2006) atestaram a mesma 

hipótese no Chile e em estados brasileiros, respectivamente. Existem, portanto, fortes 

evidencias em estudos que afirmam que a teoria de Durkheim esteja correta.  

Durkheim ainda afirma que pessoas mais pobres tem a maior tendência em aceitar a 

situação econômica e agir passivamente nessa relação. Da mesma forma, desastres naturais, 

crises econômicas ou guerras também contribuem para o aumento do suicídio, uma vez que 

representam grande distúrbio da ordem social. Essa volatilidade na renda ocasionada pelas 

crises econômicas influencia diretamente o aumento da taxa de suicídio. 

 Na perspectiva durkheimiana, portanto, o ser humano que possui maior instrução e 

maior educação tende a questionar a sua situação laboral e econômica, devido a sua maior 

independência individual. Nessa contestação gera-se tensão em torno da vida, o que pode 

levar a processos negativos, como o suicídio. 

 

Considerações finais 

O perfil epidemiológico do suicídio permite identificar a população de alto risco que 

podem impactar positivamente na prevenção deste tipo de mortalidade (WHO, 1993). As 

relações étnicos-raciais mostram-se, portanto, imprescindíveis na gestão do cuidado ao 

suicídio. 

No estudo, foi perceptível a carência de políticas protetivas contra o suicídio para os 

indígenas, visto que este grupo étnico é o mais abalado pela situação, sendo, em muitos casos, 

endêmica. Análises regionais são importantes para aprofundar o conhecimento acerca das 

peculiaridades de cada região, o que promovera um aprimoramento no que tange ao 

desenvolvimento de programas de prevenção ao suicídio para cada grupo étnico. 
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