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INTRODUÇÃO: O suicídio tem sido visto como um problema de saúde pública 
em todo mundo, pelo crescente número de casos, principalmente entre os jovens 
(WHO, 2014). No Brasil, em especial no interior do Rio Grande do Norte não tem 
sido diferente, com destaque para o município de Caicó (BOTEGA, 2010). 
OBJETIVOS: caracterizar o perfil epidemiológico das mortes por suicídio, na 
região do Seridó, no período de 2000 a 2010. 
METODOLOGIA: Foram selecionados, os casos atendidos pelo ITEP/RN-Caicó, 
no período de 2000 a 2010, onde o óbito se deu por suicídio. A análise estatística 
utilizou as medidas de tendência central, incluindo: média e desvio padrão, além 
de suas frequências absolutas individuais para cada item avaliado.  
RESULTADOS: O presente estudo somou 259 casos de suicídio. Caicó e 
Currais Novos apresentam maior frequência de casos. O sexo masculino 
corresponde a 83% dos casos.  A média de idade foi calculada em 43,7 (desvio 
padrão ± 18,9) anos. A principal etnia encontrada foi de brancos e os solteiros 
somaram 48,6%, seguido dos casados ou em união estável. Os agricultores 
correspondem à maioria dos casos de suicídio (32,43%), seguido por 
aposentados, do lar e estudantes.  
CONCLUSÃO: É sabido que o perfil epidemiológico do suicídio é intrínseco de 
cada região estudada, devido diversos fatores. Para a região do Seridó Potiguar, 
e com destaque ao município de Caicó, a seca surge como um fator importante 
a ser considerado e que pode influenciar o número destas ocorrências, 
principalmente entre os agricultores.  
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