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RESUMO

O suicídio é um grave problema de saúde pública mundial. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS-2014), em média 800 mil cometem 
suicídio no mundo por ano e é a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. No Brasil (OMS -2017) ,11 mil tiram a própria vida 
e consta como sendo a  quarta maior causa de morte entre 15 a 29 anos  (terceira maior causa entre homens nessa faixa etária e oitava entre 
mulheres).Segundo o Sistema de Informação sobre Mortalidade(SIM-2017) , o Brasil registrou aumento da taxa de mortalidade por suicídio por 
100 mil habitantes, em 2011, de 5,3 e em 2015 de 5.7. A maioria das tentativas de suicídio é entre  mulheres e as mesmas são mais reincidentes 
(SIM-2017).Os homens morrem mais por suicídio , numa proporção de 79% homens e 21 % mulheres. (SIM-2017). Este trabalho tem como 
objetivo analisar dados referentes ao índice de suicídio na faixa etária de 05 a 24 anos nos municípios de Niterói e São Gonçalo (RJ) entre 2007 a 
2016. As informações foram obtidas através do DATASUS (Departamento de Informática do SUS-2018). O levantamento dos dados evidenciou que 
o quantitativo total de suicídios em Niterói (24) é exatamente o dobro em relação a São Gonçalo (12).  A incidência no sexo masculino é maior 
que 70 % nos dois municípios. A faixa etária de 15 a 24 em relação a de 5 a 14 anos obteve mais de 90 % dos casos de suicídio em ambos os 
municípios.  Comparando os períodos de 2007 - 2011 em relação a 2012 - 2016, houve um aumento de quase o dobro no quantitativo em Niterói, 
enquanto em São Gonçalo permaneceu o mesmo. Foi muito semelhante também a prevalência de mais de 40% de suicídios em brancos e pardos 
nos dois municípios.  O Plano Nacional de Prevenção do Suicídio do Ministério da Saúde almeja até 2020 ampliar e fortalecer as ações de 
promoção da saúde, vigilância, prevenção e atenção integral relacionados ao suicídio, para a redução de tentativas e mortes. Através da Agenda 
de Ações Estratégicas que tem como objetivos a melhoria de notificações, ampliação e qualificação da assistência composta de 3 eixos:  Eixo I: 
Vigilância e Qualificação da Informação ; Eixo II: Prevenção do Suicídio e Promoção da Saúde e Eixo III: Gestão e Cuidado .
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