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RESUMO 

Suicídio é toda morte que resulta direta ou indiretamente de um ato realizado pela própria 

vítima, sabendo esta, no momento de agir, o que deve resultar de sua conduta, independente 

das razões que a motivaram. O comportamento suicida reflete um complexo problema de 

saúde pública, podendo ser compreendido como uma série de comportamentos, que 

compreendem: a ideação suicida, o planejamento do ato suicida, a tentativa de suicídio e o 

suicídio propriamente dito. Com relação ao meio militar, diversos estudos internacionais, 

propõem-se a caracterizar o comportamento suicida entre militares e veteranos de guerra. 

Pouco se sabe sobre as ocorrências e tentativas de suicídio entre militares do Brasil e a 

influência do meio militar para sua ocorrência. Diante da relevância do tema para a saúde 

pública dentro do contexto dos militares do Exército Brasileiro, este estudo objetiva realizar 

uma análise epidemiológica de casos de tentativa de suicídio e suicídio entre militares e seus 

dependentes atendidos, no HGEF. Desenvolveu-se uma análise epidemiológica de casos de 

tentativa de suicídio e suicídio entre militares e seus dependentes atendidos, no Hospital Geral 

do Exército de Fortaleza (HGeF), compreendidos entre meses de abril de 2016 a abril de 

2019. Comparou-se os dados referentes a publicações sobre comportamento suicida entre 

militares do Exército e seus dependentes, com outros estudos de civis. Metodologia: Trata-se 

de uma pesquisa de campo, cujo o estudo transversal e descritivo, baseado na análise dos 

prontuários médicos dos militares ou seus dependentes atendidos no Serviço de Pronto 

Atendimento do Hospital Geral de Fortaleza, por tentativa de suicídio entre abril de 2016 e 

abril de 2019. A análise dos dados foi feita utilizando-se o programa Excel, sendo realizado 

análises descritivas. Em aproximadamente três anos, o HGeF atendeu 71 paciente com 

tentativa de suicídio. Nesta amostra, a proporção de tentativas de suicídio no sexo masculino 

foi maior que no feminino, 59,1% e 40,9%, respectivamente, ocorrendo diferença entre estudo 

civil. Mais da metade dos militares que tentaram suicídio foram soldados. Maior incidência 

das tentativas de suicídio estava na faixa etária entre 15 e 29 anos. O método mais utilizados 

como tentativa de suicídio foi uso abusivo de medicações correspondendo mais da metade dos 

casos. O presente trabalho se objetivou viabilizar o embasamento e o aprimoramento para 

pesquisas posteriores, já que há escassez de estudos sobre avaliação de suicídio no meio 

militar. Nota-se que há necessidade de maior compreensão do contexto socioeconômico, 

profissional, psicodinâmico e psicopatológico, para prever o suicídio, neste meio. 

Desenvolver estratégias e intervenções precoce para suicídio entre dependentes civis e 

militares, principalmente, entre soldados, demais praças e jovens, é fundamental.  

Palavras Chave: Suicídio. Exército. Brasil. Fortaleza. Militar. 
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ABSTRACT 

Suicide is any death that results directly or indirectly from an act performed by the victim 

herself, knowing that, at the moment of acting, what should result from her conduct, 

regardless of the reasons that motivated her. Suicidal behavior reflects a complex public 

health problem and can be understood as a series of behaviors that include: suicidal ideation, 

suicide planning, suicide attempt and suicide itself. With respect to the military, several 

international studies propose to characterize suicidal behavior between military and war 

veterans. Little is known about the occurrences and suicide attempts among Brazilian military 

personnel and the influence of the military environment on their occurrence. Given the 

relevance of the theme to public health within the context of the Brazilian Army military, this 

study aims to conduct an epidemiological analysis of suicide attempt and suicide cases among 

military and their dependents attended at Fortaleza Army General Hospital (HGEF). An 

epidemiological analysis of suicide attempt and suicide cases among military personnel and 

their assisted dependents was carried out at the HGEF, from April 2016 to April 2019. We 

compared data on publications on suicidal behavior among Army military personnel and their 

dependents with other civilian studies. This is a field research, whose cross-sectional and 

descriptive study, based on the analysis of the medical records of the military or their 

dependents treated at the Emergency Service of the General Hospital of Fortaleza, by 

attempted suicide from April 2016 to April 2019. Data analysis was performed using the 

Excel program, and descriptive analyzes were performed. Development: In approximately 

three years, HGEF treated 71 suicide attempt patients. In this sample, the proportion of 

suicide attempts in males was higher than in females, 59.1% and 40.9%, respectively, with a 

difference between civil studies. More than half of the military who attempted suicide were 

soldiers. The highest incidence of suicide attempts was between the ages of 15 and 29 years. 

The most used method as suicide attempt was abuse of medications corresponding to more 

than half of the cases. The present work aimed to enable the foundation and improvement for 

further research, since there are few studies on suicide assessment in the military. It is noted 

that there is a need for greater understanding of the socioeconomic, professional, 

psychodynamic and psychopathological context to predict suicide in this environment. 

Developing strategies and early interventions for suicide between civilian and military 

dependents, especially among soldiers, other squares and youth, is essential. 

 

Keywords: Suicide. Army. Brazil. Fortaleza. Military.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Diante da atuação como oficial médico temporário do Exército Brasileiro (EB) no ano 

de 2018, tem-se observado um padrão peculiar de adoecimento mental entre esta população 

específica: militares e seus dependentes. Havendo um padrão aparentemente específico de 

fatores de risco e de proteção para o desenvolvimento de transtornos mentais diversos 

relacionado ao serviço militar. 

Estimulado pela inúmeros atendimentos realizados a tentativas de suicídio no meio 

militar em Fortaleza, manifestou-se a preocupação em examinar com mais detalhes o 

comportamento suicida entre militares do exército brasileiro e seus dependentes, em âmbito 

regional, através de uma análise epidemiológica de casos de tentativa de suicídio e suicídio 

entre militares e seus dependentes atendidos, no Hospital Geral do Exército de Fortaleza 

(HGEF), compreendidos entre meses de abril de 2016 a abril de 2019. 

Suicídio é toda morte que resulta direta ou indiretamente de um ato positivo (suicídio 

ativo, no qual o indivíduo pratica uma autoagressão voluntária) ou negativo (suicídio passivo, 

no qual o indivíduo deixa de tomar atitudes necessárias à sua saúde, como realizar tratamento 

médico ou alimentar-se adequadamente), realizado pela própria vítima, sabendo esta, no 

momento de agir, o que deve resultar de sua conduta, independente das razões que a 

motivaram (DURKHEIM, 2013). 

A visão sobre o comportamento suicida vem mudando ao longo da história. Na 

Grécia antiga a morte voluntária era aceitável, desde que houvesse boas razões que a 

justificassem (VENCO e BARRETO, 2014). 

 Hegesias, um filósofo grego, chegou a convicção de que a vida era um engano 

trágico e que o melhor que os homens tinham a fazer, seria exterminar sua vida, ficando 

conhecido como professor de suicídio. Hegesias organizou clubes de suicidas, instigando 

muitos indivíduos ao suicídio. Viveu, porém, até cerca de oitenta anos, justificando ser o 

único que poderia induzir os jovens ao suicídio. (SOUSA, 2016). 

Sócrates, condenado a morte, repudiou a possibilidade de fugir da prisão e após horas 

de julgamento reflete que já era tempo de morrer livrar-se de trabalhos (VENCO e 

BARRETO, 2014). 

Santo Agostinho, no século IV, considerava o suicídio como perversão demoníaca. 

Assim, para os cristãos até os dias atuais, o suicídio é considerado transgressão grave 

(SOUSA, 2016). 
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Ao longo da história, portanto, o discurso do suicídio tem tido caráter polissêmico. 

Para Durkeim, trata-se de fenômeno social e não puramente individual ou biológico, assim os 

diferentes graus de deterioração social implicariam em vivências individuais e coletivas mais 

árduas (VENCO e BARRETO, 2014). 

Atualmente o comportamento suicida reflete um complexo problema de saúde 

pública, podendo ser compreendido como uma série de comportamentos, que compreendem: 

a ideação suicida, o planejamento do ato suicida, a tentativa de suicídio e o suicídio 

propriamente dito (TURECKI, 2015). 

Em 2012 ocorreram 804.000 mortes por suicídio em todo o mundo, 11,4 mortes para 

cada 100 mil habitantes. No Brasil, em 2012, houve registro oficial de 11821 suicídios, o que 

representa, em média, 32 mortes a cada dia, e o coloca entre os dez países no mundo que 

registram os maiores números absolutos de suicídio. Parece haver variação crescente do Norte 

para o Sul do país e, em alguns grupos populacionais, como os agricultores no interior do Rio 

Grande do Sul e populações indígenas do Norte e Centro-Oeste, as taxas são bem mais 

elevadas do que a média nacional (BOTEGA, 2015). 

Em quase todas as regiões do mundo, as taxas de suicídio são maiores em pessoas 

com idade acima de 70 anos, em ambos sexos.  Em alguns países, porém, os jovens lideram as 

taxas, fazendo com que o suicídio seja a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 

29 anos no mundo. Os fatores de risco para o comportamento suicida dividem-se em 

sociais/populacionais e individuais. Os primeiros, reconhecidos por Durkheim há mais de um 

século, envolvem questões culturais, religiosas, crises econômicas, bem como o papel da 

mídia na publicização inadequada de comportamentos suicidas, promovendo o suicídio por 

contágio, particularmente em adolescentes e jovens adultos (MARBACK, 2016). 

Os fatores de risco individuais envolvem: 1. Fatores distais ou predisponentes: 

história familiar de suicídio, orientação sexual (análises de bases de dados sugerem risco 3 a 4 

vezes maior de suicídio entre pessoas que tem relação sexual com indivíduos do mesmo sexo, 

com risco maior para homens), exposição a eventos estressores no início da vida ( negligência 

parental, abuso físico, psicológico ou sexual), infecção intra-útero por Toxoplasma gondii 

(possivelmente associada a resposta imunológica à infecção, que poderia provocar alterações 

na atividade de alguns neurotransmissores); 2. Fatores de risco intermediários: 

comportamentos antissociais, impulsos agressivos, conflitos interpessoais, abuso de álcool ou 

substâncias ilícitas, pobres habilidades para solução de problemas, elevada resposta do 

cortisol ao estresse, histórico de ideação suicida; 3. Fatores proximais ou precipitantes: 

tentativas anteriores de suicídio, transtornos mentais (depressão maior, transtorno afetivo 
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bipolar, especialmente episódios mistos, transtornos por uso de substâncias, transtornos de 

personalidade do cluster B, esquizofrenia e outros transtornos psicóticos), fácil acesso a meios 

letais, viver sozinho, elevada introversão, cognições de desesperança, desamparo e 

inutilidade, eventos traumáticos, luto, dificuldades financeiras, doenças físicas (doença 

pulmonar obstrutiva crônica, doenças cardiovasculares, eventos isquêmicos, doenças 

degenerativas, doença inflamatória intestinal, enxaqueca, epilepsia), distúrbios do sono, lesões 

traumáticas no sistema nervoso central (TURECKI, 2015). 

Com relação ao meio militar, diversos estudos internacionais, especialmente nos 

Estados Unidos, propõem-se a caracterizar o comportamento suicida entre militares e 

veteranos de guerra, bem como a planejar intervenções preventivas mais eficientes. 

Surge portanto o seguinte questionamento: a epidemiologia do comportamento 

suicida entre militares do Exército Brasileiro seria semelhante aos civis? 

Pouco se sabe sobre as ocorrências e tentativas de suicídio entre militares do EB e a 

influência do meio militar para a ocorrência destas (COSTA et al., 2016). Isso porque o 

registro de suicídio envolve várias entidades diferentes e, no Brasil, a notificação de suicídios 

consumados e de tentativas de suicídio é um ponto vulnerável para a realização de pesquisa 

nessa área e conhecimento de sua magnitude. Estima-se que há cerca de dez vezes mais 

suicídios no país do que é de fato reportado (VOLPE, CORRÊA e BARRERO, 2006). 

Embora ainda se tenha poucos dados sobre comportamento suicida na Força, tal 

comportamento entre militares e seus dependentes tem recebido grande atenção no âmbito do 

EB (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2016). Em julho de 2016, foi aprovada a Portaria nº 893, das 

Instruções Gerais para o Programa de Valorização da Vida (PVV) no Âmbito do Comando do 

Exército (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2016). Os objetivos do PVV são: desenvolver 

estratégias de promoção de qualidade de vida, prevenção, tratamento e de recuperação da 

saúde, bem como identificar a prevalência dos fatores determinantes do suicídio e traçar a 

epidemiologia relacionada aos transtornos mentais a fim de desenvolver ações eficazes de 

prevenção ao suicídio (COSTA et al., 2016). 

Algumas características são sugeridas como fatores de risco específicos para suicídio 

entre militares : 1. O Exército é um sistema fechado, que pode restringir liberdades; 2. É uma 

comunidade masculina, agressiva e por vezes a agressividade faz parte do treinamento 

emocional dos militares; 3. O ambiente do Exército exige resiliência e vigor físico; 4. 

Disponibilidade de armas de fogo; 5. Ausência de compaixão e estímulo à disciplina; 6. Cada 

caso de suicídio consumado pode ter efeito de contágio; 7. Injúria traumática ao cérebro 

(eleva o risco de suicídio em 1,5 em relação à população geral); 8. Desenvolvimento de 
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transtorno de estresse pós traumático, depressão, ansiedade; 9. Privação de sono; 10. Abuso 

de substâncias; 11. Dificuldade em controlar a raiva. (ROZANOV et al., 2002; HARRELL & 

BERGLASS, 2011; MARTIN et al., 2009).  

Há também fatores de proteção específicos : 1. O Exército é uma estrutura 

organizada, com facilidade de implantação de programas de prevenção; 2. Coesão e 

camaradagem, induzindo a sentimento de pertencimento; 3. Há controle médico contínuo; 4. 

Fácil identificação e encaminhamento para especialistas; 5. Pode dispensar pessoas com 

comportamento suicida; 6. Casos bem investigados podem subsidiar modelos de prevenção 

(ROZANOV et al., 2002; HARRELL & BERGLASS, 2011; MARTIN et. al., 2009).  

Apesar das pontuações citadas acima, dados obtidos junto a representantes do 

Gabinete do Comandante do Exército (Gab Cmt Ex),  notificaram 107 casos de suicídio no 

período de 2010 a outubro de 2016 entre militares, perfazendo um coeficiente médio de 6,8 

casos para cada 100 mil integrantes da Força (COSTA et al., 2016).  Em 2012, trabalho de 

análise epidemiologia indicou um índice de 5,3 óbitos de suicídio a cada 100000 habitantes 

(OMS, 2014). Avaliando, então, índices miliares e civis se suspeita que, proporcionalmente, 

há mais suicídio na Força que na população de cidadãos comuns. 

Diante da relevância do tema para a saúde pública e do limitado número de 

investigações existentes na literatura que abordam a temática dentro do contexto dos militares 

do Exército Brasileiro, este estudo objetiva realizar uma análise epidemiológica de casos de 

tentativa de suicídio e suicídio entre militares e seus dependentes atendidos, no HGEF, 

compreendidos entre meses de abril de 2016 a abril de 2019. Avaliar o perfil dos pacientes 

suicidas entre militares do Exército e seus dependentes quanto a suas características: sexo, 

idade, escolaridade, profissão, patente, método utilizado na tentativa, realização de 

tratamentos anteriores, tentativas de suicídio prévias, uso de medições, uso de substâncias 

ilícitas, diagnóstico psiquiátrico, intoxicação recente por ocasião da tentativa. Por fim, 

comparar os dados referentes a publicações sobre comportamento suicida entre militares do 

Exército e seus dependentes, com outros estudos de civis, no Brasil.  

O conhecimento resultante do presente estudo pode viabilizar o embasamento e o 

aprimoramento de futuras pesquisas e intervenções de prevenção ao suicídio entre militares. 
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2  DESENVOLVIMENTO 

 

O Exército Brasileiro (EB), legitimado pela Constituição de 1824, é responsável pelo 

combate terrestre e vem desenvolvendo um processo de transformação diante da evolução da 

natureza dos conflitos contemporâneos, decorrentes das mudanças sociais e da evolução 

tecnológica aplicadas aos assuntos de Defesa (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2014). 

  De acordo com Constituição Federal de 1988 (CF/88), no seu Artigo (Art) 142, define 

que:  

“As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na 

hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e 

destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de 

qualquer destes, da lei e da ordem”.  

 

Como consta em tal CF/88 e Leis Complementares, a missão do Exército Brasileiro 

inclui: 1. Defender o território nacional, preservando a independência, a soberania, a unidade, 

as instituições e a integridade do patrimônio nacional; 2. Garantir os poderes Constitucionais, 

preservando a existência e o livre exercício dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; 3. 

Garantir a Lei e a Ordem, assegurando o cumprimento da lei, dos direitos e deveres 

estabelecidos no ordenamento jurídico vigente; 4. Cooperar com o desenvolvimento nacional 

e com a Defesa Civil, em caráter subsidiário, com os órgãos públicos nas esferas federais, 

estaduais e municipais e com os órgãos do Sistema de Proteção e Defesa Civil na execução de 

obras e serviços de engenharia e ações de caráter geral de utilidade pública ou interesse 

nacional; 5. Participar de Operações Internacionais, cooperando em missões de paz ou 

integrando uma Força Aliada; 6. Atuar nas fronteiras, isoladamente ou em coordenação com 

outros Órgãos do poder Executivo, executando ações de patrulhamento, revista de pessoas, de 

veículos terrestres, de embarcações e de aeronaves e prisões em flagrante delito. 

São, portanto, características da profissão militar: 1. Risco de vida, desde o treinamento 

e durante toda a sua atividade; 2. Submissão a rígidos preceitos de disciplina e hierarquia, que 

condicionam toda a sua vida profissional e pessoal; 3.  Dedicação exclusiva; 4. 

Disponibilidade permanente, estando em constante estado de alerta e sobreaviso; 5. 

Instabilidade geográfica, podendo ser movimentado em qualquer época do ano para qualquer 

região do país, muitas vezes locais inóspitos para suas famílias; 6. Necessidade de vigor 

físico, sendo suas atribuições dependentes de elevado nível de saúde física e mental; 7. 

Restrições a alguns direitos trabalhistas, como adicional noturno, jornada de trabalho diária 
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limitada a oito horas, obrigatoriedade de repouso semanal remunerado e horas extras; 8.  

Formação específica e aperfeiçoamento constante, passando por um sistema de educação 

continuada ao longo de sua carreira; 9. Vínculo com a profissão, mantendo-se prontos para 

retornar ao serviço ativo após a entrada para a reserva, aposentadoria e proibição de participar 

de atividades políticas quando no serviço ativo, sendo caracterizado como servidor do Estado 

brasileiro e 10. Proibição de participar de greves, de qualquer movimento reivindicatório e de 

sindicalizar-se (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2014). 

A vida familiar do militar é profundamente afetada pelas características acima descritas, 

especialmente pela instabilidade geográfica, pois o núcleo familiar não consegue estabelecer 

relações duradouras e permanentes, os filhos com frequência trocam de escola, sendo sua 

educação prejudicada, o cônjuge tem dificuldades em se alocar no mercado de trabalho e a 

formação do patrimônio familiar é dificultada (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2014). 

A natureza do serviço militar, portanto, implica em sobrecarga psíquica e possível 

vulnerabilidade a diversos transtornos mentais e comportamentais, incluindo o 

comportamento suicida (JESUS et al., 2016). 

Vários estudos mostram elevada prevalência de transtornos mentais em militares do 

serviço ativo e em veteranos de guerra nos EUA: Transtorno de Estresse Pós Traumático, 

Síndrome de Burnout, Transtornos de Humor, Transtornos por Abuso de Substâncias 

Psicoativas e Transtornos do sono. Em tropas de militares que retornaram de missões de apoio 

a Guerra ao Terror, observou-se uma incidência de 9,8% de Transtorno de Estresse Pós 

Traumático e 19,1% de outros transtornos mentais (MARTIN et al., 2009). 

O Brasil é um país de dimensões continentais e altamente heterogêneo em relação à 

população, à distribuição da atividade econômica e ao acesso aos serviços de saúde mental. 

Desde 1985, como resultado de décadas de evolução social e econômica, o perfil 

epidemiológico brasileiro vem mudando, contribuindo para o predomínio de doenças não 

transmissíveis, principalmente nas regiões mais urbanizadas (RIBEIRO et al., 2013; 

BORGES et al., 2017; PRATA et al., 1992).  

Com relação a doenças não transmissíveis, um estudo recente de Asevedo et al sobre o 

suicídio no Brasil entre 2006 e 2015 mostrou um aumento de 9% na taxa de suicídio ajustada 

por idade (ASEVEDO et al., 2018).  

No Brasil, o suicídio também está entre as principais causas de morte entre os jovens, 

ocupando o quarto lugar entre os jovens de 15 a 29 anos. Além disso, no Brasil, há diferenças 

marcantes entre os sexos nas taxas de suicídio. O suicídio é a terceira principal causa de morte 
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entre os homens (9,0 por 100.000 pessoas a cada ano) e a oitava causa entre as mulheres (2,4 

por 100.000 pessoas a cada ano) (BRASIL, 2018).  

Em um estudo recente de 2018, foi descoberto que a taxa de suicídio de adolescentes 

aumentou em 24% em seis grandes cidades brasileiras e aumentou em 13% no Brasil entre 

2006 e 2015 (JAEN-VARAS et al., 2018).  

Já, especificamente, entre os militares, o comportamento suicida tem sido reportado 

como problema de saúde pública nos Estados Unidos. O suicídio é a segunda causa de morte 

violenta, após acidentes (MARTIN et al., 2009) e o índice de suicídio nessa população tem 

crescido nos últimos anos. O suicídio no Exército dos EUA aumentou 80% entre os anos de 

2004 a 2008, acima da anterior taxa estável de suicídio de 1977 a 2003. (LINEBERRY e 

O’CONNOR., 2012). Em 2010, houve 301 suicídios entre militares da ativa, perfazendo um 

índice de 18 suicídios por 100.000 militares (HYMAN et al., 2012).  

Portanto, identificar fatores de risco e subpopulações com risco aumentado de suicídio é 

crucial para o desenvolvimento de estratégias preventivas baseadas em evidências no exercito 

brasileiro, já que estudos nacionais no meio militar são escassos. 
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3  METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA  

 

Trata-se de uma pesquisa de campo, cujo o estudo transversal e descritivo, baseado na 

análise dos prontuários médicos dos pacientes atendidos no Serviço de Pronto Atendimento 

do Hospital Geral de Fortaleza - Hospital Militar - HGeF por tentativa de suicídio entre abril 

de 2016 e abril de 2019. 

  

3.2 POPULAÇÃO DO UNIVERSO E AMOSTRA 

 

A população de estudo foi pacientes militares ou dependentes de militares atendidos 

no serviço de pronto atendimento, do Hospital Geral do Exército de Fortaleza, por tentativa de 

suicídio entre abril de 2016 e abril de 2019. Vale salientar que a captação dos dados de 

tentativas de suicídio atendidos em tal serviço foi feita sistematicamente pelo setor de 

psiquiatria do HGeF desde abril de 2016, através de notificação interna pelo profissional de 

sobreaviso. 

 

3.3 MÉTODO UTILIZADO PARA A COLETA DE DADOS E PARA ANÁLISE 

 

Os dados foram extraídos dos prontuários, foi utilizado roteiro elaborado pelo 

pesquisador – Anexo A. 

A análise dos dados foi feita utilizando-se o programa Excel, sendo realizado análises 

descritivas. 
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4 RESULTADOS 

Entre os meses avaliados, foram registradas 71 tentativas de suicídio, destas , 29 foram 

cometidas por mulheres e 42 por homens (Gráfico 1).  

A maioria das tentativas ocorreu entre os civis e dependentes de militares, 38  (53,5%) 

(Gráfico 1).  

Entre os militares, a comparação entre as diversas patentes mostrou predomínio de 

soldados, 18, como ilustrado, no gráfico 2.  

Observou-se ainda um padrão de sazonalidade. Nos trimestres compreendidos, entre 

os meses de julho a setembro, dos anos de 2016 a 2018, a incidência de tentativas foi maior, 

como ilustrado no gráfico 3.   

Observou-se maior incidência entre as idades de 17 a 20 anos, com pico de incidência 

aos 19 anos (Gráfico 4).  

Com relação aos métodos de suicídio, 36 tentaram por ingesta de medicações, 21 por 

auto mutilação, 5 por enforcamento, 2 por arma de fogo, 2 tentando pular a janela, demais 

meios estão apresentados na tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 1 – Distribuição das tentativas de suicídio atendidas no 

HGeF, entre abril de 2016 e abril de 2019, por sexo, entre militares 

civis. 
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Gráfico 2 – Distribuição das tentativas de suicídio atendidas, no 

HGeF, entre abril de 2016 e abril de 2019, por posto/graduação entre 

militares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 3 – Tentativas de suicídio atendidas, no HGeF, entre 

abril de 2016 a abril de 2019. 
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Gráfico 4 - Distribuição das tentativas de suicídio atendidas, 

no HGeF, entre abril de 2016 e abril de 2019, por idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos de tentativa de suicídio Número de Tentativas 

INGESTA DE MEDICAÇÕES 36 

AUTO MUTILAÇÃO 21 

TENTATIVA DE ENFORCAMENTO 5 

TENTOU PULAR DA JANELA 2 

ARMA DE FOGO 2 

FERIMENTO POR ARMA BRANCA 1 

TENTATIVA DE ENFORCAMENTO 1 

INGESTA DE CHUMBINHO 1 

TENTATIVA DE ENFORCAMENTO E AUTO MUTILAÇÃO 1 

INGESTÃO DE AGUA SANITÁRIA 1 

Total de Métodos 71 

 

Tabela 1: Distribuição dos métodos de tentativa de suicídio, no HGeF, 

entre abril de 2016 a abril de 2019. 
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5 CONCLUSÃO 

Em aproximadamente três anos, o HGeF atendeu 71 paciente com tentativa de suicídio, 

em torno de 2 pacientes por mês (1,972 pacientes/mês). Considerando-se a população 

atendida por este serviço ( militares e seus dependentes), esse número de tentativas pode ser 

bem maior, já que, de acordo com estudo de Volper, Corrêa e Barrero (2006), estima-se que o 

próprio suicídio seja subestimado em até dez vezes.  

Nesta amostra, do Hospital Militar, a proporção de tentativas de suicídio no sexo 

masculino foi maior que no feminino, 59,1% e 40,9%, respectivamente. Tais dados se 

apresentaram diferentes ao boletim epidemiológico das tentativas e óbitos por suicídio no 

Brasil, onde 31,0% dos casos de tentativa de suicídio são por homens e 69,0%, por mulheres a 

proporção de tentativas de suicídio (BRASIL, 2017). Tal diferença pode dever-se ao fato de 

que entre os militares há um número absoluto maior de homens do que de mulheres e de que 

só há serviço militar obrigatório para homens. 

Corroborando tal hipótese, observa-se que, ao filtrar as tentativas de suicídio entre os 

civis e militares, o predomínio masculino ocorre apenas entre os militares. (Gráfico 1). 

Já a respeito do gráfico 2, chama atenção o número de soldados que tentaram suicídio. 

Mais da metade dos militares, que tentaram suicídio, foram soldados (54,5%).  Alguns pontos 

podem tentar justificar tal incidência. Primeiro, seria a questão da idade. De acordo com o 

Ministério da Saúde, no Brasil, o suicídio está entre as principais causas de morte entre os 

jovens, ocupando o quarto lugar entre os jovens de 15 a 29 anos (BRASIL, 2017), no mundo é 

a segunda maior causa de morte nesta mesma faixa etária (MARBACK, 2016), assim, 

soldados, estão dentro da idade onde há maior incidência de suicídio, entre os jovens.  

O gráfico 4 pode corroborar com os estudos acima, há maior incidência de tentativas 

entre a faixa etária de 15 a 29 anos, com pico em 19 anos. Segundo, poderia se pensar no 

aumento da incidência de tentativa na adolescência. Em um estudo recente de 2018, 

constatou-se que a taxa de suicídio de adolescentes aumentou em 13%, no Brasil, entre 2006 e 

2015 (JAEN-VARAS et al., 2018), consequentemente se espera que a incidência em soldados 

também aumente, vista que maior parte dos soldados tem 18 anos. Outro fator importante a se 

pensar seria a dificuldade econômica dos soldados. No mesmo estudo de Jaen-Varas e 

colaboradores (2018),  mostrou que os suicídios, no Brasil, são associados níveis mais altos 

de desigualdade de renda.  
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Neste último ponto socioeconômico, podemos incluir também os praças em geral, já 

que em sua maioria tem poder aquisitivo baixo. Avaliando todos os praças, nesse estudo, 

percebe-se que são responsáveis por mais de 80% das tentativas de suicídio relacionadas a 

militares.  

Avaliando os métodos de suicídio (tabela 1), revelou-se que, apesar de muitos pacientes 

acessarem arma de fogo, somente 2 paciente atendidos utilizaram esse método (2,81%). A 

arma de fogo é um dos métodos mais letais e de acordo com a OMS (2014), corresponde a 

18% dos métodos, atrás somente do enforcamento, em 50% dos casos. Nesse estudo, 36 

pacientes (50,7%) tentaram com ingesta de medicações, assim, se levanta a hipótese que a as 

tentativas devem ser em domicilio. Medicamentos via de regra são administrados em casa. 

Mantendo no contexto, que a maioria dos militares tem acesso a arma somente em serviço, 

que as tentativas são na maior parte, nas residências, outros métodos podem ser praticados 

com maior incidência, justificando a baixa incidência de tal armamento. Além disso, militares 

que apresentam sintomas depressivos e potencial risco de suicídio é identificado, há pronto 

afastamento do serviço armado, justificando também o baixo número de tentativas, com arma 

de fogo, neste estudo. 

O presente trabalho se objetivou viabilizar o embasamento e o aprimoramento para 

pesquisas posteriores, já que há escassez de estudos sobre avaliação de suicídio no meio 

militar.  Nota-se que há necessidade de maior compreensão do contexto socioeconômico, 

profissional, psicodinâmico e psicopatológico, para prever o suicídio, neste meio. 

Desenvolver estratégias e intervenções precoce para suicídio entre dependentes civis e 

militares, principalmente, entre soldados, demais praças e jovens, é necessário.   

Apesar do estudo ser pequeno e limitado, esse levantamento epidemiológico, no HGeF, 

ressalta a necessidade de mais estudos identificando fatores de risco e proteção específicos 

para comportamento suicida entre militares e seus dependentes. Estudo nacionais, com 

amostra maior e com instrumentos mais complexos, são fundamentais para esclarecer melhor 

esse fenômeno crescente.  
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morte evitável. São Paulo: Editora Athneu; 2006.  

 

 

 

 

 

 



23 

 

ANEXO A – ROTEIRO PARA EXTRAÇÃO DE DADOS 

 

 

1. Paciente  (   ) 

2. Sexo (    ) Masculino (   ) Feminino 

3. Civil (    ) Militar Temporário (    ) Militar de Carreira (    ) 

4. Idade _____anos 

5. Escolaridade ______anos 

6. Profissão _____________________________ 

5.1. Se militar Ativa (   ) Patente_______________ 

Reserva (   ) Patente _____________ 

7. Método utilizado na tentativa ________________________ 

8. Realizava tratamento anterior (   ) Sim (   ) Não 

9. Apresentou tentativas anteriores (   ) Sim, número de tentativas anteriores____ (   ) 

Não 

10. Diagnóstico _______________________________________ 

11. Uso de medicações (   ) Sim (   ) Não 

12. Uso de substâncias ilícitas (   ) Sim (   ) Não 

13. Estava intoxicado (a) por ocasião da tentativa (   ) Sim (   ) Não 
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