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1. RESUMO 

Desenvolver um levantamento de dados em relação a quantidade, causa 

morte e as lesões provocadas pelo o suicídios ocorridos no município de 

Mineiros-GO no período compreendido de 2000-2016. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O suicido é um assunto complexo e de difícil investigação, levando-se em 

conta que é multifatorial, envolve diversos parâmetros psicossociais¹. De 

acordo com a OMS, 800 mil pessoas cometem suicídio todos os anos, 

para cada caso fatal há pelo menos 20 tentativas fracassadas. O Brasil é 

o oitavo país em número de suicídios.² Em 2012, foram registradas 11.821 

mortes, sendo 9.198 homens e 2.623 mulheres (taxa de 6,0 para cada grupo 

de 100 mil habitantes). Entre 2000 e 2012, houve um aumento de 10,4% na 

quantidade de mortes – alta de 17,8% entre mulheres e 8,2% entre os 

homens. O país com mais mortes é a Índia (258 mil óbitos), seguido de China 

(120,7 mil), Estados Unidos (43 mil), Rússia (31 mil), Japão (29 mil), Coreia 

do Sul (17 mil) e Paquistão (13 mil) ³. 

Mineiros é um município brasileiro do interior do estado de Goiás, Região 

Centro-Oeste do país. Sua população, segundo estimativas do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é de 60 464 habitantes. 

Localizado no sudoeste goiano a 420 km de Goiânia - e 650 km de 

Brasília-DF. Geograficamente situado em uma das maiores altitudes 

goianas, com variação de 700 a 1100, e ainda contempla Parque Nacional 

das Emas 5. 

 A cidade de Mineiros GO, nos últimos 15 anos foi palco de uma série de 

casos de suicídios relacionado em uma mesma família, sendo que a 

maiorias desses eventos foram por enforcamento. Porém o número de 

suicídio é ainda maior, pois não é relacionado apenas com essa família e 

há diversas evidencias de eventos mal sucediddos6. 

   



3. OBJETIVOS 

Pesquisar a quantidade de suicídios no período de 2010 a 2016, na cidade 

de Mineiros-Go evidenciando os principais tipos de autoextermínio e as 

principais lesões que levaram a morte dessas pessoas. 

 

4. METODOLOGIA   

4.1 Levantamento bibliográfico: realizou-se através das plataformas: 

Google Acadêmico, Web of Science, PubMed e Science Direct, e IML 

(Instituto Médico Legal) e Secretaria Municipal de Saúdeda cidade de 

Mineiros-GO.  

4.2. Compilação e análise dos dados: os dados obtidos serão 

compilados para análise e avaliação estatística através do programa 

BioEstat. 

                      

5. DESENVOLVIMENTO  

Inicialmente, desenvolveu-se o levantamento bibliográfico, associado à 

entrevistas e análise de dados dos órgãos oficiais da cidade de Mineiros 

(GO). A ausência dessas informações dificulta a promoção de atividades 

preventivas e de tratamentos eficazes nos casos onde não se efetive o 

suicídio, vale a pena ressaltar a importância dos órgãos de saúde no 

tratamento físico e psicossocial dessas pessoas e familiares, pois como 

os trabalhos científicos comprovam, as causas são multifatoriais e não 

podem ser analisadas isoladamente. 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se com este trabalho identificar o número de suicídios, as suas 

principais formas, as lesões causadas, tanto nos suicídios e nas 

tentativas, estabelecer formas de prevenção e tratamento dessas 

pessoas, assim como traçar um perfil sócio epidemiológico das vítimas de 

suicídio,  
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