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 “Como posso continuar vivendo se eu já sei como vai ser o outro dia?”  
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RESUMO 

 

O suicídio é definido como um ato humano de cessação da vida, auto infringido e 
auto intencional, caracterizando-se como uma grande problemática para o sistema 
público de saúde. Este trabalho teve por objetivo analisar a mortalidade por suicídio 

no estado de Pernambuco no período de 2001 a 2015. Trata-se de um estudo 
quantitativo do tipo do ecológico, tendo como área de abrangência todo o estado de 

Pernambuco e os dados foram obtidos nos sistemas de informação disponibilizados 
pelo Datasus, processados com auxílio do Tabwin e de planilhas eletrônicas do 
Excel. Os resultados demonstraram que o estado apresentou uma tendência da 

mortalidade por suicídio em Pernambuco estacionária; com maior prevalência de 
casos em pessoas do sexo masculino; maior prevalência em adultos, e  um aumento 

de casos em idosos; assim como número de casos na população negra, e de  casos 
em indivíduos com menos de 8 anos de escolaridade, porém, destaca-se o número 
de casos com escolaridade ignorada como indicador de baixa qualidade da 

informação; maioria dos óbitos cometidos por enforcamento/estrangulamento, 
seguido de intoxicação por pesticidas e disparo de arma de fogo; e maior número de 

óbitos na 1ª região de saúde, com aumento do número de casos e maior TMS  no 
interior, constante no período. Neste sentido, o estudo possibilitou uma melhor 
compreensão da distribuição de óbitos por suicídio no estado de Pernambuco, 

apresentando potencial de contribuir na orientação do planejamento e das políticas 
públicas de saúde. 

 

Palavras-chave: Suicídio. Saúde Mental. Registros de Mortalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

Suicide is defined as a human act of life-ending, self-inflicted and self-intentional, 
characterizing itself as a major problem for the public health system. The objective of 

this study was to analyze suicide mortality in the state of Pernambuco from 2001 to 
2015. This is a quantitative study of the ecological type, covering the whole state of 
Pernambuco and the data obtained in the systems of information provided by 

Datasus, processed with the help of the Tabwin and Excel spreadsheets. The results 
show that the state presented a tendency of suicide mortality in Pernambuco was 

stationary; prevalence of cases in males; higher prevalence in adults, with an 
increase in cases in the elderly; greater number of cases in the black population; 
greater number of cases in weight with less than 8 years of schooling, however, the 

number of cases with schooling ignored stands out; most deaths committed by 
hanging/strangulation, followed by pesticide poisoning and firearm shooting; and 

higher number of deaths in the 1st health region, with an increase in the number of 
cases without an interior. In this sense, the study made possible a better 
understanding of the distribution of deaths by suicide, presenting potential 

contribution in the orientation of health planning and public policies. 

Keywords: Suicide. Mental Health. Mortality Registries.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O suicídio se caracteriza como um relevante problema de saúde pública, 

apresentando, a nível mundial, um aumento progressivo de casos (ROSA et al., 

2017). Segundo Machado e Santos (2015), o suicídio se encontra como uma das 

principais causas de mortalidade, sendo identificados 1 milhão de óbitos por ano e 

uma estimativa de 16 óbitos a cada 100.000 habitantes.  

Em uma pesquisa realizada no início do século XXI foi observado que, 

quando analisados os números absolutos, o Brasil se encontrava entre os 10 

países onde mais ocorriam óbitos por suicídio, o equivalente a aproximadamente 

6.000 suicídios ao ano (GOMES et al., 2014). Entretanto, a taxa brasileira de 

mortalidade por suicídio durante esse período, especificamente no ano de 2005, 

era considerada baixa quando comparada com outros países (LOVISI et al., 

2009).   

O Brasil vem atravessando uma transição epidemiológica, onde os óbitos 

por causas externas vem aumentando e substituindo as doenças infecciosas e 

parasitárias. Um dos fatores que justificam esse crescimento é o aumento das 

taxas de suicídios. Atualmente, o suicídio se encontra como a terceira causa de 

óbito por fatores externos identificados, estando atrás apenas de homicídios e 

óbitos relacionados ao trânsito (MACHADO; SANTOS, 2015). 

O suicídio é uma grande problemática para o sistema público de saúde, 

uma vez que o mesmo apresenta-se como um problema complexo e multifatorial 

(ROSA et al., 2017). Segundo Santos e Machado (2015), os estudos 

populacionais têm demonstrado que os fatores socioeconômicos, como baixa 

renda, desemprego e escolaridade, influenciam a ocorrência desse desfecho. O 

nível e a posição socioeconômica promovem diferenças nos padrões e qualidade 

de vida, dessa forma, esses fatores implicam na saúde da população.  

O contexto social em que o indivíduo estar inserido e as formas de 

organização da sociedade estão relacionados com as diferenças nas taxas de 

suicídio. Em relação aos jovens, os motivos podem estar relacionados a motivos 

afetivos ou a questões da vida acadêmica. Enquanto os adultos apresentam 



12 

 

motivos mais relacionados a fatores econômicos e questões familiares 

(MACHADO; SANTOS, 2015). Sendo assim, nota-se que os suicídios se 

distribuem de forma desigual, apresentado diferenças relacionadas ao sexo e 

faixa etária ou, até mesmo, a questões socioeconômicas (MINAYO, 2012). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A palavra suicídio em sua etiologia significa sui=mesmo, caedes= ação de 

matar e foi utilizada pela primeira vez por Desfontaines, em 1937. Significa morte 

intencional, auto infringida, quando a pessoa, por desejo de escapar de uma 

situação de sofrimento intenso, decide tirar sua própria vida. É compreendido como 

um transtorno multidimensional, sendo resultado da interação de fatores ambientais, 

sociais, fisiológicos, genéticos e biológicos (VITAL et al., 2014). 

Para Shneidman e Farberow (1995), suicídio é definido como um ato humano 

de cessação da vida, auto infringido e auto intencional, enfatizando ser o objetivo 

principal muito mais a morte do que a produção de lesões, automutilações ou 

condutas prejudiciais ao indivíduo. É considerado um ato deliberado, iniciado e 

levado a cabo por uma pessoa com pleno conhecimento ou expectativa de um 

resultado fatal (WHO, 2010). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que o suicídio é fato 

preocupante uma vez que já é a segunda causa de morte de jovens entre 15-29 

anos e que mais de 800.000 pessoas morrem a cada ano por suicídio no mundo. No 

Brasil o suicídio é responsável por 3,7% das mortes entre jovens (15 a 29 anos) e 

por 0,7% entre não jovens (abaixo de 15 anos ou acima de 29 anos), sendo o país o 

quarto em crescimento de casos na América Latina estando entre os 10 países com 

maior número de suicídios, apesar da subnotificação (BATISTA; ARAÚJO; 

FIGUEIREDO, 2016). 

O suicídio está relacionado com transtornos de humor (depressão) de 6 a 

15%; com o alcoolismo, de 7 a 15% e com esquizofrenia, de 4 a 10%, dentre outros 

fatores manifestando reações como: depressão constante ou desespero; choros 

sem motivo; distúrbios do sono (dorme demais ou de menos); alimentação; baixa no 

desempenho escolar; isolamento social; rompimento da comunicação com os pais 

ou outras pessoas importantes para ela; um histórico de tentativas anteriores de 

suicídio ou envolvimento em acidentes; comportamento descuidado, auto destrutivo 

e atípico com o uso permanente de álcool ou de drogas, delinquência ou fuga; 

comentários como” quero morrer” ou “viver para quê?”, procura sobre informações 
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correspondentes á produtos letais. A depressão está envolvida em mais de 50% das 

tentativas de suicídio (NOGUEIRA, 2012). 

O uso de antidepressivos tem sido associado ao aumento do risco de 

pensamentos e tentativas de suicídio, mas não tomar os antidepressivos pode 

aumentar ainda mais o risco de suicídio. 30% das pessoas que tentam se suicidar 

consomem álcool antes da tentativa, pois junto com a depressão, o álcool é um 

potencializador, sendo os alcoolistas propensos ao ato mesmo quando sóbrios 

(NOGUEIRA, 2012).          

Segundo Floter (2012), a depressão não está sendo tratada corretamente 

pelos brasileiros. Muitas vezes as pessoas não buscam tratamento para depressão 

por confundi-la com uma tristeza profunda. 

Estatisticamente só é contabilizado o suicídio-óbito sendo muitas vezes um 

número relativo já que tanto os suicídios como as tentativas de suicídio são 

ocultadas pela família quando o ato é consumado, como pelo autor que cometeu a 

tentativa, sendo o suicídio visto como única solução para os problemas para muitas 

pessoas (ABREU; SALDOINA, 2010). 

O número de suicídios efetivados de mulheres é menor que em homens 

mesmo sendo as mulheres que tentam mais, devido aos métodos que são utilizados. 

As mulheres utilizam métodos passivos, sendo uma tendência histórica percebida 

desde o século XIV por Peuchet e Marx (ABREU, 2010). Nos suicídios consumados, 

é mais comum que os homens usem armas de fogo (56%), seguido de 

enforcamento, envenenamento, salto de um lugar alto e cortes. As mulheres 

normalmente usam envenenamento (37%), seguido de armas de fogo, 

enforcamento, salto de um lugar alto e afogamento (BATISTA et al., 2016). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral:  

Analisar a mortalidade por suicídio no estado de Pernambuco no período de 2001 a 

2015. 

 

3.2 Objetivos específicos: 

 Analisar a tendência de mortalidade por suicídio no estado de Pernambuco no 

período de 2001 a 2015; 

 Descrever o perfil da vítima de suicídio residente no estado de Pernambuco 

no período estudado; 

 Verificar a distribuição espacial da mortalidade por suicídio nas regiões de 

saúde de Pernambuco nos anos do estudo. 
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4 METODOLOGIA  

 

 

4.1 Tipo do estudo:  

Foi realizado um estudo quantitativo do tipo do ecológico. Estes estudos, 

também conhecidos como estudos agregados, são assim denominados porque sua 

unidade de análise é representada por grupos, diferentemente dos desenhos os 

quais têm o indivíduo como unidade de análise (MORGENSTERN, 2008). 

Medidas agregadas são representadas por taxas, indicadores, proporções, 

médias ou qualquer outra estatística – resumo de um grupo ou mais grupos a serem 

estudados. Com relação aos objetivos, estudos ecológicos podem ser classificados 

em dois grandes subtipos: Estudos de comparação entre dois ou mais grupos e 

Estudos de tendência temporal (MORGENSTERN, 2008). 

 

4.2 Área de estudo:  

A área da pesquisa foi em Pernambuco, estado localizado no centro leste da 

Região Nordeste, tendo sua costa banhada pelo Oceano Atlântico, com uma 

extensão territorial de 98.311 km. O estado faz limite com a Paraíba, Ceará, 

Alagoas, Bahia e Piauí. Também faz parte do território pernambucano o arquipélago 

de Fernando de Noronha, a 545 km da costa. O estado é composto por 185 

municípios, com uma população de 9.410.336 pessoas conforme a estimativa do 

IBGE para 2016 e dividido em 12 Gerências Regionais de saúde (GERES). 

 

4.3 População de estudo:  

A população estudada foi composta pelos óbitos por suicídios (códigos CID 

10 - X60-X84) de residentes no estado de PE ocorridos entre 2001a 2015, 

registrados no Sistema de Mortalidade (SIM).  

 

4.4. Período do estudo:  

Foram analisados os óbitos ocorridos entre os anos de 2001 a 2015. 

 

4.5 Fontes de Dados:  

- Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) 

- Estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
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4.6. Variáveis do estudo:  

- Taxa de mortalidade por suicídio.  

- Variáveis de pessoa: Proporção dos óbitos segundo sexo, faixa etária, raça/cor, 

escolaridade e causas do óbito. 

- Variável de tempo: ano do óbito. 

- Variável de lugar: regiões de saúde do estado de Pernambuco.  

 

4.7 Processamentos e análise:  

Os dados foram obtidos nos sistemas de informação disponibilizados pelo 

Datasus processados com auxílio do Tabwin e de planilhas eletrônicas do Excel.  

Foi calculada a Taxa de Mortalidade por Suicídio (TMS), considerando o 

número de óbitos por suicídio ocorridos no local e no ano, dividido pela população 

residente no mesmo local e ano multiplicado por 100.000. 

Para análise descritiva das características das vítimas de suicídio, foram 

utilizadas medidas de frequência absolutas e relativas. Calculou-se ainda média 

para as categorias analisadas nas variáveis do estudo, bem como a variação 

percentual entre o primeiro ano e o último, assim mensurada: Valor final – Valor 

inicial/ Valor inicial x 100. 

Para analisar a tendência dos suicídios foi utilizada Regressão Linear Simples 

que é um método para se estimar o valor esperado de uma variável dependente 

dado o valor de uma variável independente. É chamada “linear” porque se considera 

que a relação da resposta às variáveis é uma função linear de alguns parâmetros 

(ANDRADE et al, 2007). 

Para a análise espacial, a TMS foi mapeada por município e regional de saúde 

utilizando as separatrizes (quartis) por meio do software Tabwin. Para cálculo da 

TMS por região os dados foram agregados em três recortes temporais 

(quinquênios): 2001 a 2005, 2006 a 2010 e 2011 a 2015. 

 

4.8 Considerações Éticas:  

Para elaboração do presente estudo foram utilizados dados secundários de domínio 

público, disponibilizados pelo DATASUS, não sendo necessário submeter ao Comitê 

de Ética em Pesquisas com seres humanos.  
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5 RESULTADOS 

 

O número de óbitos e a Taxa de Mortalidade por Suicídio (TMS) de 

Pernambuco no período de 2001 a 2015 são apresentados na Figura 1. No ano de 

2001, o número de óbitos foi de 269 chegando a 308 óbitos em 2015, enquanto que 

a TMS foi de 3.36/100.000 habitantes e 3.30/100.000 habitantes, respectivamente. 

No período analisado, não houve mudanças significativas, mantendo-se uma 

tendência estacionária. Entretanto, ocorreu uma discreta elevação no número de 

óbitos nos anos de 2007, com 379 óbitos e 2008 com 364 óbitos. Em relação a TMS, 

os mesmos anos também apresentaram as maiores taxas, o ano de 2007 com 

4.47/100.000 habitantes e 2008 com 4.17/100.000 habitantes.  

Figura 1 - Número de óbitos e Taxa de Mortalidade por Suicídio (TMS) a cada 

100.000hab. Pernambuco, 2001 a 2015. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do SIM e IBGE – Datasus 
Nota: R

2
 = Coeficiente de determinação, y=Inclinação da reta, x= intercepto 

 
 

No período de 2001 a 2015, ocorreram 4.651 óbitos por suicídio, onde 3.482 

(74,9%) foram registrados no sexo masculino e 1.169 (25,1%) no sexo feminino. Em 

todos os anos analisados, o número e a proporção de óbitos foram maiores no sexo 

masculino, apresentando uma média de 232 óbitos de homens e 78 de mulheres, 

representando uma razão de sexos de 2,97 óbitos entre homens para cada mulher 

(Tabela 1). 
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Tabela 1 - Número de óbitos e Proporção dos óbitos por Suicídio, segundo sexo e 

ano. Pernambuco, 2001 a 2015. 

 

Ano 
Masculino Feminino 

Total 
N % N % 

2001 203 75,5 66 24,5 269 

2002 192 74,7 65 25,3 257 

2003 219 73,7 78 26,3 297 

2004 223 76,1 70 23,9 293 

2005 221 71,5 88 28,5 309 

2006 211 71,8 83 28,2 294 

2007 277 73,1 102 26,9 379 

2008 258 70,9 106 29,1 364 

2009 254 77,4 74 22,6 328 

2010 204 71,6 81 28,4 285 

2011 229 78,7 62 21,3 291 

2012 258 77,7 74 22,3 332 

2013 259 80,9 61 19,1 320 

2014 244 75,1 81 24,9 325 

2015 230 74,7 78 25,3 308 

Total 3482 74,9 1169 25,1 4651 

Média 232 74,9 78 25,1 310 

Variação %* 13,3 -1,0 18,2 3,2 14,5 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do SIM – Datasus 
Nota:* Variação % = (Vf –Vi)/ Vi x 100, sendo Vi: Valor inicial (2001) e Vf: Valor final (2015) 
 

 

Em relação à faixa etária, no período do estudo observou-se maior proporção 

de óbitos nas faixas etárias de 20 a 39 anos (44,0%) e 40 a 59 anos (29,9%). 

Destaca-se que, entre a população com 60 anos ou mais, nota-se um aumento na 

proporção dos óbitos, onde em 2001 era de 13,8% passando para 20,1% em 2015, 

sendo a faixa etária que apresentou o maior aumento, com uma variação de 46,3% 

(Tabela 2). 

O número e a proporção de óbitos por suicídio segundo raça/cor e ano são 

apresentados na Tabela 3. No período analisado, o maior número de óbitos foi em 

pessoas negras, com 3.567 o equivalente a 76,7%. Em relação a esta variável, 

ressalta-se a redução na proporção dos óbitos com raça/cor ignoradas passando de  

11,2% em 2001 para 1,6% em 2015, representando uma diminuição de  85,4%. 
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Tabela 2– Número de óbitos e Proporção dos óbitos por Suicídio, segundo faixa 

etária e ano. Pernambuco, 2001 a 2015. 

Ano 
5 a 9 anos 10 a 19anos  20 a 39 anos  40 a 59 anos 60 + Ignorado 

Total 
N % N % N % N % N % N % 

2001 0 0,0 33 12,3 124 46,1 75 27,9 37 13,8 0 0,0 269 

2002 0 0,0 30 11,7 121 47,1 71 27,6 35 13,6 0 0,0 257 

2003 1 0,3 38 12,8 143 48,1 81 27,3 34 11,4 0 0,0 297 

2004 0 0,0 34 11,6 123 42,0 89 30,4 46 15,7 1 0,3 293 

2005 0 0,0 29 9,4 146 47,2 91 29,4 43 13,9 0 0,0 309 

2006 0 0,0 50 17,0 124 42,2 81 27,6 39 13,3 0 0,0 294 

2007 0 0,0 39 10,3 164 43,3 120 31,7 55 14,5 1 0,3 379 

2008 0 0,0 47 12,9 160 44,0 101 27,7 56 15,4 0 0,0 364 

2009 1 0,3 27 8,2 159 48,5 96 29,3 45 13,7 0 0,0 328 

2010 0 0,0 33 11,6 121 42,5 87 30,5 43 15,1 1 0,4 285 

2011 0 0,0 30 10,3 124 42,6 95 32,6 41 14,1 1 0,3 291 

2012 0 0,0 31 9,3 133 40,1 116 34,9 52 15,7 0 0,0 332 

2013 0 0,0 29 9,1 139 43,4 97 30,3 55 17,2 0 0,0 320 

2014 1 0,3 22 6,8 142 43,7 97 29,8 60 18,5 3 0,9 325 

2015 0 0,0 30 9,7 123 39,9 93 30,2 62 20,1 0 0,0 308 

Total 3 0,1 502 10,8 2046 44,0 1390 29,9 703 15,1 7 0,2 4651 

Média 0 0,1 33 10,9 136 44,0 93 29,8 47 15,1 0 0,1 310 

Variação %* 0,0 0,0 -9,1 -20,6 -0,8 -13,4 24,0 8,3 67,6 46,3 0,0 0,0 14,5 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do SIM – Datasus 
Nota:* Variação % = (Vf –Vi)/ Vi x 100, sendo Vi: Valor inicial (2001) e Vf: Valor final (2015) 

 

Tabela 3– Número de óbitos e Proporção dos óbitos por Suicídio, segundo raça/cor 

e ano. Pernambuco, 2001 a 2015. 

Ano 
Branca Negra Amarela/Indígena Ignorado 

Total 
N % N % N % N % 

2001 70 26,0 168 62,5 1 0,4 30 11,2 269 
2002 61 23,7 177 68,9 2 0,8 17 6,6 257 
2003 68 22,9 208 70,0 2 0,7 19 6,4 297 
2004 66 22,5 214 73,0 0 0,0 13 4,4 293 
2005 55 17,8 231 74,8 4 1,3 19 6,1 309 
2006 41 13,9 240 81,6 2 0,7 11 3,7 294 
2007 69 18,2 289 76,3 2 0,5 19 5,0 379 
2008 86 23,6 267 73,4 1 0,3 10 2,7 364 
2009 58 17,7 257 78,4 0 0,0 13 4,0 328 
2010 43 15,1 228 80,0 1 0,4 13 4,6 285 
2011 33 11,3 238 81,8 1 0,3 19 6,5 291 
2012 35 10,5 287 86,4 2 0,6 8 2,4 332 
2013 45 14,1 266 83,1 2 0,6 7 2,2 320 
2014 66 20,3 254 78,2 1 0,3 4 1,2 325 
2015 59 19,2 243 78,9 1 0,3 5 1,6 308 
Total 855 18,4 3567 76,7 22 0,5 207 4,5 4651 

Média 57 18,5 238 76,5 1 0,5 14 4,6 310 
Variação %* -15,7 -26,4 44,6 26,3 0,0 -12,7 -83,3 -85,4 14,5 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do SIM – Datasus 
Nota:* Variação % = (Vf –Vi)/ Vi x 100, sendo Vi: Valor inicial (2001) e Vf: Valor final (2015) 
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No que se refere à escolaridade, em média, o número de óbitos foi maior em 

pessoas com menos de 8 anos de estudo (46,2%) . Destaca-se, porém, o elevado 

percentual de informações ignoradas/não preenchidas nesta variável, chegando a 

mais de 60% no início da série estudada. E apesar da importante redução 

observada no decorrer do período analisado, apenas nos anos de 2009, 2011 e 

2015 o percentual de incompletude da informação sobre escolaridade foi menor que 

20% (Tabela 4). 

 

Tabela 4– Número de óbitos e Proporção dos óbitos por Suicídio, segundo 

escolaridade e ano. Pernambuco, 2001 a 2015. 

Ano < 8 anos 8 a 11 anos 
12 anos e 

mais Ignorado Total 
N % N % N % N % 

2001 90 33,5 11 4,1 5 1,9 162 60,2 269 
2002 95 37,0 13 5,1 4 1,6 145 56,4 257 
2003 109 36,7 17 5,7 9 3,0 162 54,5 297 
2004 125 42,7 21 7,2 8 2,7 139 47,4 293 
2005 104 33,7 17 5,5 9 2,9 179 57,9 309 
2006 100 34,0 23 7,8 8 2,7 163 55,4 294 
2007 172 45,4 42 11,1 9 2,4 156 41,2 379 
2008 186 51,1 54 14,8 30 8,2 94 25,8 364 
2009 204 62,2 44 13,4 26 7,9 54 16,5 328 
2010 147 51,6 47 16,5 28 9,8 63 22,1 285 
2011 170 58,4 53 18,2 11 3,8 57 19,6 291 
2012 182 54,8 41 12,3 28 8,4 81 24,4 332 
2013 165 51,6 51 15,9 19 5,9 85 26,6 320 
2014 165 50,8 57 17,5 18 5,5 85 26,2 325 
2015 151 49,0 73 23,7 33 10,7 51 16,6 308 
Total 2165 46,5 564 12,1 245 5,3 1676 36,0 4651 

Média 144 46,2 38 11,9 16 5,2 112 36,7 310 

Variação %* 67,8 46,5 563,6 479,6 560,0 476,4 -68,5 -72,5 14,5 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do SIM – Datasus 
Nota:* Variação % = (Vf –Vi)/ Vi x 100, sendo Vi: Valor inicial (2001) e Vf: Valor final (2015) 

 

Quanto à categoria da causa do óbito por suicídio, observou-se que no 

período analisado a principal causa de morte foi por enforcamento/estrangulamento 

com um percentual médio de 48,9% dos óbitos, seguida de intoxicação por pesticida 

(18,3%). Destaca-se ainda o aumento no percentual das mortes por 

enforcamento/estrangulamento (50,2%) e das provocadas por objeto contundente 

(60,1%). Ressalta-se ainda a redução de 76,2% dos óbitos por arma de fogo, 

passando de 12,3% em 2001 para 2,9% em 2015 (Tabela 5). 
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Tabela 5– Número de óbitos e Proporção dos óbitos por Suicídio, segundo categoria da causa do óbito (CID-10) e ano. 

Pernambuco, 2001 a 2015. 

Ano 

Enforcamento/ 
Estrangulamento 

Intoxicação 
por pesticida 

Disparo de 
Arma de Fogo 

Outro produto 
químico/ 

substancia 
nociva NE 

Objeto 
contundente 

Fumaça/ 
Fogo e 
chamas 

Outras 
Total 

N % N % N % N % N % N % N % 

2001 107 39,8 40 14,9 33 12,3 19 7,1 6 2,2 8 3,0 56 20,8 269 

2002 103 40,1 36 14,0 25 9,7 17 6,6 9 3,5 10 3,9 57 22,2 257 

2003 129 43,4 51 17,2 20 6,7 15 5,1 11 3,7 17 5,7 54 18,2 297 

2004 131 44,7 56 19,1 29 9,9 15 5,1 9 3,1 6 2,0 47 16,0 293 

2005 126 40,8 66 21,4 24 7,8 21 6,8 9 2,9 9 2,9 54 17,5 309 

2006 130 44,2 65 22,1 26 8,8 11 3,7 6 2,0 5 1,7 51 17,3 294 

2007 172 45,4 99 26,1 24 6,3 22 5,8 6 1,6 6 1,6 50 13,2 379 

2008 152 41,8 102 28,0 26 7,1 22 6,0 6 1,6 9 2,5 47 12,9 364 

2009 169 51,5 74 22,6 20 6,1 10 3,0 9 2,7 4 1,2 42 12,8 328 

2010 122 42,8 70 24,6 26 9,1 13 4,6 11 3,9 5 1,8 38 13,3 285 

2011 154 52,9 43 14,8 18 6,2 11 3,8 10 3,4 5 1,7 50 17,2 291 

2012 199 59,9 33 9,9 21 6,3 12 3,6 14 4,2 8 2,4 45 13,6 332 

2013 215 67,2 41 12,8 13 4,1 8 2,5 8 2,5 6 1,9 29 9,1 320 

2014 191 58,8 42 12,9 16 4,9 11 3,4 16 4,9 9 2,8 40 12,3 325 

2015 184 59,7 42 13,6 9 2,9 7 2,3 11 3,6 10 3,2 45 14,6 308 

Total 2284 49,1 860 18,5 330 7,1 214 4,6 141 3,0 117 2,5 705 15,2 4651 

Média 152 48,9 57 18,3 22 7,2 14 4,6 9 3 7,8 3 47,0 15 310 

Variação %* 72,0 50,2 5,0 -8,3 -72,7 -76,2 -63,2 -67,8 83,3 60,1 25,0 9,2 -19,6 -29,8 14,5 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do SIM – Datasus 
Nota:* Variação % = (Vf –Vi)/ Vi x 100, sendo Vi: Valor inicial (2001) e Vf: Valor final (2015)
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Em relação à Região de Saúde do estado de Pernambuco, quando 

observados os três recortes temporais (quinquênios), nota-se que nos três períodos 

analisados o número e a proporção de óbitos foram maiores na 1ª região de saúde 

(Recife), seguida da 4ª região (Caruaru). Entretanto, quando analisada a TMS 

verifica-se que a 9ª e 11ª Regiões apresentam as maiores taxas de mortalidade nos 

três quinquênios estudados, com resultados quase duas vezes maiores do que a 

média estadual (Tabela 6). 

Ainda em relação a TMS, quando comparados o último e o primeiro 

quinquênio, constata-se que houve uma redução em seis regiões de saúde, sendo 

mais expressiva na região de Petrolina (-25,6%). Enquanto que em Goiana e 

Limoeiro verificaram-se os maiores incrementos na TMS, 24,2% e 17,1%, 

respectivamente (Tabela 6).  

Tabela 6– Número de óbitos, Proporção e Taxa de Mortalidade por Suicídio (TMS) a 

cada 100.000hab., segundo quinquênio e região de saúde. Pernambuco, 2001 a 

2015. 

Região de Saúde 
2001 a 2005 2006 a 2010 2011 a 2015 Variação 

% (TMS) N % TMS N % TMS N % TMS 

I- Recife 502 35,3 2,7 580 35,2 3,0 535 34 2,6 -3,7 

II- Limoeiro 97 6,8 3,5 120 7,3 4,4 118 7,5 4,1 17,1 

III- Palmares 72 5,1 2,7 79 4,8 2,9 69 4,4 2,3 -14,8 

IV- Caruaru 218 15,3 3,9 242 14,7 4,0 272 17,3 4,2 7,7 

V- Garanhuns 108 7,6 4,4 114 6,9 4,5 124 7,9 4,7 6,8 

VI- Arcoverde 69 4,8 4,1 72 4,4 3,9 74 4,7 3,7 -9,8 

VII-Salgueiro 33 2,3 5,1 25 1,5 3,7 34 2,2 4,8 -5,9 

VIII- Petrolina 80 5,6 4,3 116 7,0 5,6 74 4,7 3,2 -25,6 

IX- Ouricuri 99 7,0 6,5 113 6,9 7,0 91 5,8 5,4 -16,9 

X- Afogados da Ingazeira 37 2,6 4,2 42 2,5 4,7 40 2,5 4,3 2,4 

XI- Serra Talhada 57 4,0 5,5 83 5,0 7,5 71 4,5 6,1 10,9 

XII- Goiana  50 3,5 3,3 55 3,3 3,7 63 4,0 4,1 24,2 

Ignorado 2 0,1  0,0 7 0,4  0,0 10 0,6 0,0  

 Total 1424 100 3,5 1648 100 3,8 1575 100 3,5 0,0 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do SIM – Datasus 
Nota: Variação % da TMS= (Vf –Vi)/ Vi x 100, sendo Vi: Valor inicial (2001 a 2005) e Vf: Valor final (2011 a 2015) 
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Figura 2– Taxa de Mortalidade por Suicídio (TMS) a cada 100.000hab., segundo 

quinquênio e região de saúde. Pernambuco, 2001 a 2015. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do SIM – Datasu
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6 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo analisou a mortalidade por suicídio em Pernambuco e 

verificou que o estado apresentou uma tendência estacionária e, de forma geral, 

diferenças relacionadas ao sexo, faixa etária, cor/raça e escolaridade. Além disso, 

quando analisada a distribuição espacial dos óbitos, o estado apresentou diferenças 

entre as regiões de saúde.  

Um estudo de abrangência nacional, referente aos anos de 1980 a 2006, 

indicou uma tendência crescente nas taxas de mortalidade por suicídio no Brasil 

(MINAYO et al., 2012). Enquanto um estudo realizado no Paraná, referente aos anos 

de 1996 a 2012 apontou uma tendência decrescente para o estado (ROSA et al., 

2017). Os resultados do presente estudo, porém, evidenciam uma tendência 

estacionária em Pernambuco, entre os anos de 2001 a 2015. 

Quando analisado o perfil dos indivíduos, em Pernambuco, o número e a 

proporção de óbitos por suicídio foram maiores na população do sexo masculino, tal 

resultado é corroborado com o encontrado para o Brasil nos anos de 2000 a 2012 

(MACHADO; SANTOS, 2015). Segundo Gonçalves et al. (2011), as menores taxas 

de mortalidade por suicídios em mulheres podem ser explicadas pela baixa 

prevalência de alcoolismo no sexo feminino, o vínculo religioso mais forte e por 

estarem mais abertas ao diálogo e a ajuda. Sendo assim, essas características são 

identificadas como um fator de proteção.  

Segundo a OMS (2014), as perturbações relacionadas com depressão e á 

ansiedade são mais prevalentes no sexo feminino. As mulheres apresentaram 

maiores percentuais de tentativas de suicídio, contudo, os homens são mais 

efetivos. Em relação a essa variável, é muito discutida a diferença de gêneros, onde 

os homens apresentam comportamentos que influenciam nesse desfecho, como a 

impulsividade e agressividade e, devido a esses comportamentos, utilizam métodos 

mais letais e agressivos (GONÇALVES et al., 2011; MACHADO; SANTOS, 2015).  

Além disso, os homens estão inseridos em um contexto social que os obriga  

a exercer os papéis referentes ao seu gênero, como a responsabilidade de ser o 

provedor econômico da sua família, logo, se apresentam mais vulneráveis e 
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sensíveis a problemas econômicos. Dessa forma, em uma situação de desemprego, 

por exemplo, a população masculina apresenta maiores probabilidades de realizar o 

suicídio (GONÇALVES et al., 2011).  

Os achados deste estudo revelam que os óbitos por suicídio se concentraram 

na faixa etária de 20 a 59 anos, esses resultados são semelhantes aos encontrados 

para o Brasil, nos anos de 2004 a 2014 (MARTINS; FERNANDES, 2016). 

Entretanto, em Pernambuco, ocorreu um aumento desses óbitos na população 

idosa. Segundo Sousa et al. (2014), esse resultado pode ser justificado, pois os 

indivíduos, nessa fase da vida, passam por uma série de mudanças e perdas, onde 

muitas vezes essas situações são refletidas em sentimentos de isolamento, tristeza 

e angústia, além de estar em curso um processo de envelhecimento da população. 

A variável raça/cor apontou para uma maior prevalência de suicídios na 

população negra em Pernambuco. Esse resultado se apresenta diferente do que 

encontrado para o país, onde foram identificados 53.757 óbitos na população branca 

e 43.488 na população negra, entre 2004 e 2014 (MARTINS; FERNANDES, 2016). 

Um estudo realizado no município de Porto Alegre, para os anos de 2001 a 2016, 

indicou que a proporção de óbitos na população branca foi equivalente a cerca de 

80%, mostrando-se também diferente do que evidenciado neste estudo (MIGUEL, 

2017). Entretanto, para a análise dessa variável é preciso levar em consideração o 

perfil demográfico do território em que está sendo realizado estudo, pois cada 

população apresenta características específicas. 

Em Pernambuco, no período estudado, foi constatado que a maioria dos 

indivíduos que cometeram suicídio tinham menos de 8 anos de escolaridade. Porém, 

destaca-se o número de pessoas com escolaridade ignorada, fato que está 

relacionado à qualidade da informação. Embora tenha sido notória a melhora no 

preenchimento dessa variável nos anos mais recentes, ainda é preciso avançar 

nesse sentido. 

    Em relação aos métodos utilizados para o suicídio, o presente estudo 

identificou um predomínio dos óbitos por enforcamento/estrangulamento, seguido de 

intoxicação e por disparo de arma de fogo, relativamente diferente dos achados do 

estudo realizado por Schimitt et al (2008), em Santa Catarina, onde os óbitos por 

disparos de arma de fogo apareceram como segunda causa de suicídio. Os 
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resultados também apontam para uma diminuição do uso de arma de fogo em 

Pernambuco, esse fato pode ter sido influenciado pela campanha de desarmamento, 

que vem contribuindo para essa redução e minimização da violência.  

    Ao analisar a distribuição espacial dos óbitos nas Regiões de Saúde, foi 

identificado que o número e percentual de casos encontravam-se na 1ª região, onde 

concentra a capital e a área metropolitana do estado. No entanto, as maiores taxas 

de mortalidade por suicídio concentram-se nas regiões do interior, como identificado 

na 9 e 11ª região. No geral, a mortalidade por suicídio não se mostrou homogênea 

para todo estado, assim como o encontrado em Santa Catarina, onde o estado 

apontou diferenças entre suas regiões (SCHIMITT et al., 2008). 

Este estudo apresenta como limitações a disponibilidade e a qualidade das 

informações e variáveis presentes no SIM. O elevado percentual de informações não 

preenchidas e ignoradas na variável escolaridade da vítima, reforçam esta 

preocupação. Além disso, por ser um estudo descritivo, não possibilita elucidar a 

relação de causalidade entre o que foi observado, levantando a necessidade de 

estudos futuros, com outras abordagens metodológicas que permitam ampliar o 

conhecimento sobre o perfil das vítimas do suicídio e explicação desse evento.  
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7 CONCLUSÃO 

 

 O presente estudo analisou a mortalidade por suicídio e destacam-se os 

principais achados: 

           -Tendência estacionária da mortalidade por suicídio em Pernambuco; 

- Predomínio de casos em homens, adultos e negros. Embora destaque-se 

ainda, o incremento das mortes entre idosos. 

          - Maioria dos óbitos cometidos por enforcamento/estrangulamento, seguido de 

intoxicação por pesticidas e disparo de arma de fogo; 

           - Maior número de óbitos na 1ª região de saúde, com aumento do número de 

casos no interior. 

Os achados deste estudo possibilitam uma melhor compreensão da 

distribuição de óbitos por suicídio. A análise espacial e a identificação do perfil das 

vítimas são essenciais para apontar os grupos mais vulneráveis, permitindo um 

direcionamento na execução de ações e intervenções voltadas para a prevenção 

desse desfecho. Além disso, tem o potencial de contribuir na orientação do 

planejamento e das políticas públicas de saúde. 
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