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No mesmo período do ano passado, 
houve 294 notificações de violência 

autoprovocada.

SETEMBRO AMARELO
PERFIL DA VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA EM PALMAS - TO -  2022

Entre janeiro e agosto de 2022 foram
notificados 264 casos de violência
autoprovocada (tentativa de suicídio
ou automutilação) de residentes de
Palmas - TO. Dentre esses, o perfil
predominante se refere a mulheres
adultas, sendo o principal meio de
agressão o envenenamento. 

Me
io 

de
 Ag

res
são

De acordo  com o Boletim Epidemiológico com dados sobre 
violência em Palmas - TO (PALMAS, 2021), os medicamentos 

são os principais agentes tóxicos utilizados como meio de 
agressão nas tentativas de suicídio. 

Agente Tóxico

Fonte: SINAN NET (22/08/2022)
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A violência autoprovocada/autoinfligida compreende ideação suicida, 
autoagressões, tentativas de suicídio e suicídios. Embora a ideação 

suicida não seja objeto de notificação no Viva, requer ações de atenção 
integral em saúde (BRASIL, 2016)

COORDENAÇÃO TÉCNICA DAS CAUSAS EXTERNAS

Obj. contundente
3

*Eventualmente, em uma mesma violência autoprovocada podem ser utilizados 2 ou mais 
meios de agressões, por isso o somatório pode ficar acima do número de notificações.



Idoso (65 ou +)
2

Adulto (20-64 anos)
166

Adolescente (10-19 anos)
96

Parda
207

Branca
33

Preta
17

Adulto (20-64 anos)
10

Adolescente (10-19 anos)
2

Idoso (65 ou +)
2

Sobre a faixa etária, a que
predomina é a de jovens adultos,
somando 166 casos, sendo 113 do
sexo feminino. No campo raça/cor o
maior  número de  notificações  são
de pessoas pardas, sendo este dado
autodeclarado.

Faixa etária

Raça/Cor

Óbitos

Em relação aos óbitos por suicídio, até o mês
de agosto ocorreram 14 , sendo 4 mulheres e
6 homens na faixa etária adulta (20-64
anos), 2  adolescente (10-19 anos) do sexo
masculino e 2 homens idosos (65 ou +). Os
meios de agressão utilizados foram:
enforcamento (11), ingestão de substâncias
nocivas (2) e por impacto por veículo
automotor. Apesar da intoxicação exógena
ser o principal meio das tentativas de
suicídio, o enforcamento foi a principal causa
de óbito.

Fonte: SINAN NET (22/08/2022)


